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 ىضغلارج ىفهاقل امدرولا

 روثناا عياصا.اءدللاالا

 موخلا ف اهرهر مو تعد ناسالاهلهلوقأ

 قىهن موظالاور وانما نسح نيب تعجو

 نبا عيقابنالاةابحلاةرعر نمواياغلاةورذلا
 نسا ءايدالا نيد اهم تعو ميونلاءريصنةراجنلا

 (عبسسل ا( ىلع مياكلا ماهمامب ومعك ىب

 عسي ارصمو ةرهاقلالهأ ةهزن ىهىتلاتارهز
 رمعلاة نا رىهف عيمسلا عادلا ةناحي رو

 ان يهفرذ بءاهرش:فمط كراثاسنلءاوذع
 ةناحرنمأ)لث انكم يمل

 ةدرولك تعاط ًادقوالفاكو (ميمسلا ىادلا

 ضيدالا هيلع لبقاف نابلا لضف اهمّناب وتاهدااك
 1 مةمراغو 0

0000 

 ىوهلانمىبجلاهبحرثلادبو

 نا تاهت
 ىللافىدرولاهحوزرجاو

 ىرعن ىلدمو قرع ىلع درع

 هناالانابلا لضفناك ام

 قفص شيج مادق هلادبأ
 ىلنافتئ> رهزلادعب تنك نا

 ول دون يونجلا هيئانج كإ م
 قلع: ةاهرامغ ليد. تسمأ

 قىرشموب رغمهنمهادنو

 هضيد و بانل ار ضخم لازال
 قرزالاودعا ا نبنم 0

 ل اودقاانبسحوليس لا د هدم

 هلا ىلعوراتخلاهةل ىف 3 همالسودللا

 رابنلاو لمللابةاعتامرايحالا هسصو

 لئكتلاوماسلاب ناطلسلا نادركسمت

 ةثالثو ةئامنامتةنس رغص سداس ةفرشا ا ةككهنووهتنادم#ع تاماكحلا تمم
 نيمآتاهلستلاى زوال صلالضفأ اهحاص ىلع هنوبنلاةرع-هلا نمزيستو

 ىوا ارمعل | ىرهزلا رمخ هت وع ىواسملا نارفغ جارلوةد

 نيرداطلا "0 اىلعو كئاسنأ متاخ ىلع مسنو ىلصنو كمال لبس

 ب ا لاك لاسنل هدمدت م لق لا رامأ نيعجأ 4+ .دادكو

 ءاهمةمالعلا نب رخآتملا» اكحلا ن ,طاسأ ةءلحو نية ر 2 ل ايها ةغالملا

 باك هررغ تشوو هررط تلحدو هاضر هناثأ آو هللا» جر ىلماعلا نيدلا

 ةلخ نءاب روهشمادجأ نيذلاباهش مام نايا نادركس
 ةسو ره لا رصعهبنوملاةعبطملابكلذو هلك !نسحلانمزاخ

 مما انماس ر 8 وبدردلادجأ !ىدسراودع هيمج لا

 مارحلاة جل ارخاوأ ف كلذو رشنلارهزالا

 : ىلع هيرعد |8107 ةنسنم
 ةالصلا لضنأ اهحاص

 0 ٠

 ء(ضايايعتااناطماسلا ١ تاد دراكسس ب امك تلم .رهذ)*

 باكلا ةبطخاا ؟

 ددعلا اذه نمريعم ملقٌ ىف عقو امثةذينرك ذىفةمدقملا -

 هني موهتصاخوددعلااذهفر ةىفلوالا املا

 هراصن أ ىلاعت هتنازعأ ) رصانلا كل ) ناطلسل االول ناب يناثلا بابلا 3

 حلارصم ملة دحركذ ىقشلاثلات املا جوع

 كلملار رع ىلع 0 ل 0

 لان اطلسلاانالومةريس نمريسد فرطر "دف سما1+اباملا (+

 جلاد ر - هايشآو هببحيتاقاغت ارك ذى سداسلاب ابايلا ة

 خللا بالا اذه ةيط+هتعدوأامضعب ريسفت ىف 0

 ل اوالابابل اباوبأ ةعبسسىلع ل غشت واهباعب<لارادم ىتلا ةننل ١

 .(مالسلا هيلع فسول ةصقرك د

 توعرفوىمومةءةف كلذن ,معقوام ىل< مالكلا طسف ىقائلابابلا تع

 معراج كوالا ارامحنا نم ة ةريمسل ةلمت رك ذفتلاثلاباملا واب

 ءافللتادحأك ايلا ةريس ىف كلذ نم عقوام ىلع مالكلا طسبىم_دارلابابلا امم

 ٠ مل ارصع نييمطافلا

 20 حلارصع ةعقاولا تداولا ف كلذ نم عقوامىلءمالكلا طسب ىف ماخلاا نابلا 5

 خلا :رهاقلا ىف كلذ نم ف ةوام ىلع مالكل اطسنىف سداسلاب املا ا

 قدح وديع ص فريم ؟عمت ىلاحا ارهز عبسلارك ذف عباس بلابابلا .8

 ناكلارخا ةغالبل ارارسأ بانك شماهنم(4]) ةرغ در

 *«(تق)#



 ضن

 ديعتس ربلأب هناودخارتك هناسل بذع نم هنر فرع دقف هسقن فرع نم«: بكام

 فرع نملاؤسلال بقل دو ام لاونلا ريخُراو وأ ثداحب ليخلا لامر رخلا
 ةوقالءرملارعهبقباحن سانام ةاحنلا هعموك لمينا بحتلا قاذناب دتعب قمل
 معنلاةلازاهكلا نمسيل»ناسللا ظفح ىفناسنالا ةحار نال الوان اسنالا امه
 ىتبلاعمرفطال ةنحلا مامتءالبلادنععزجلا لاقامملارظناولاق نم ىلا رظننال
 عمم رم راتت-االيدالا ِ وس عماف همنا م عم ةدالمخا | عم ريال ربك ممءانال

 ةراعر عم راي زال كاد عمةدارال ماهقتنالاعمددوسال ءارض عم ةمدعالصرح

 نمزعأ مرك ال ب وذكل ءافوال بوذكل ةءورمال ةزوسملا كرت عم باوصال

 ةيوتلانم عمت عيفشالع رولا نمزرحأ لعمال مالسالا نم ىلعأ فرشالى تلا
 ةباغ لمعلا إة نم ىنضاضرمال لهجلانمامعأءادال ةمالسلانمىللجا سايلال
 ًاصادتلا مر هاهحامودع ءرملا هندوعام كيضَدَعِب كناسل دوحوملا لذ دوحلا

 -د رقناللانيب مدنلا بنذلاب ريكذت راذتعالا ةداعاهروط دعتب لو هردق فرغ
 لهاجلاة معن هلذءرملاقافن تلاطلا حانج عيفشلا مالكلاص هن لمعلا متاذا
 ءار_ءالاركحأ دعب ىتجرح ءرملاربصلا نمستعأ عزجلا هان ص قةضورك

 نيباتغملادحأ ةبيغلل عماسلا هينعبام هناف هينعبالامبلط نم ةديكم مهافخأ
 ل مله>|ضرثك نم صرخلاعم نامرحلا سابلا عم ةحارلا عمطلاعملذلا

 ثيحنممزاحلاة أ امبر هنأ رماح وزل دودكمك هب فاينختساوأ هيلعدقح نم
 ةوادعلا ءديحازملا قرلادبعنملذأ ةوهشلادبع اهنمأ دنعمقنلالولحرثك نما
 هرضن امذعاسب ر بنذمالاعيفث رفظلاب نك 4بنذالنمىلع طاتغمدسالا

 نمةناهك لقاعلا نطدبعءاج رلاورحسأبلا ىلوملا حئاضب اهنا ىثملا ىلءلكتنال
 صن را ءاي>اللةعلادر وصبدالا ىعورك ؟ اذابلقلا لغش ةوادعل اريّتعا رظن

 ديعسلا هناسل لذن و هؤابحلق هباعا فكأ نم هيلاعأ تبلص هلفاسأ تنالنم
 قافولا ةرثكب ويعلا ىواسسا عماج رثلا نمؤملا ةلاض ةمكحلا هريغب اظعو نم
 بر نارسألا ىلا ىدؤت حاب رآ بر بئاخ لمأبر ىاقش فالخلا ةرثك قافن
 ةقرششة عرج لك ىرشلاىلا قئاس بلا بذاك عمط بر نامرحلا ىلا ىدؤبءاجر

 تاضرداقملا تلحاذا عش مل بقاوعلا فه «ركفرخك نم ةصغختلك ألك عمو

 عطقي ناسحالارذ#لاا لاعب ردقلا لحاذا رب دقَتلا لطإ رودقملا لحاذا رداقتلا

 قالا نسح بسحلامرك ؟بسحلاو لصالابال بدالاو لّمعلاب فرشلا ناسللا

 ىنغااىنغأ ب علا ةشحولا شحوأ ق+لا رفلارقفأ بدالا نسحسسنلا مرك أ
 قوربت لوقعااعراصمرثك ًادودرع دراش لك اف معنلا رافناو رذحا لمعلا

 او رحاتف مام اذا كله ىعلل ه_تعفصىد.آ نم لذلا ناو ىف عماطلا عامطالا
 ءار و لقاعلاناسلو همنىف قجالابل5 هناصغأ تفثك هلدوعنالنم ةقدصلاب هللا
 اورفنت الذ معنلا فارطأ كيلا تاصواذا هلجابرثع هلمأ نانعفىرحنم هبلق
 ه«بلع كتردق ركّش وفعلا لعحاف ْلّودع ىلع تردقاذار كشلاة إة: اهاصقأ

 لحمتسم لملا ههج و تاعقصو هناسل تاتلف ىف رهطالا أيثدحأ رعضأام
 « ءاشغنالا ناسح ةريخ الاف ساحت و ءارقفلا شع امندلا ف شعب رمفلا
 ناسالا تاوغهو نان+اتاوهشو ظافلالا تاطقسو طاخلالا تارضر رفغا مهللا

 بدع ءامنيغب اذاثٌصرالا ىلعهوساحأو هدعبضب

 فماقأو ضغس>رنورجأ دروو زثمةضورو
 بي غنم (اهسداسأل مايأ ( ةعبس) عضوملا كلذ

 نءنيدلاناهش ىضاقل اهاكحامدزولا نعهّمعأم

 هناىراصنالا لع ني دمت نع ىرمعلاهّللالضذ

 ئضاقلا لاق كلذك تناكفاهدع نارك ذوةقر و
 رج !اهقصاةهقروا !تنارواضدأ نيدإاتاهش

 ةقرولاو ضايبلا عصان ضيبأ اهفضنوةرجلا ىناق
 (اهعباس) لقب ةموسقماهن"اك اهف طخلاا عقول
 ةدر وه ت>الاذا بدؤمدا د غم ناك هنا كح

 ناكودرولا نمز ىضعناىلا هطغت ةلط ىف سمغند

 نس رددحخ هوهق نم د قايقسا ىحاصاب

 سوفتاامهنيهذي 4# درو تائينح ىلع
 سوكلاىيثح تقو + اذهف نارظنتام

 سورغدعب رطعال 4 توف لبق اوردابق
 هراو اوه ريمكس درولا نساعمف إلا, ولوقأ

 راذعلا اهمايأ ىف يدنلاعلخاملاط ةرينتسم

 ةرمقملاه سلايل فه ضسأ ود رج | نمهملغو هرم | و

 ه«ماظعةامحو مدنل ارذعوهنراتأو سومو

 ناجوزوهدور و مايأنء#تفاالنم لقمعمرلا

 صاوخلا ميهارباناك اذهلو هدوقنع ةنباب ماع
 ءاجاذال وب وصالخللا هما[ ىفىلاعت هلا لأس

 ناعت هللا ىصعب نم ةرثكب ىلع ىنضممأدرولا
 ةفوكللا حمفسد وروح دروروهزإ ارطعأ نا لمقو

 نسحأ نمو دادغب روئنمو ناج رحسج ربو
 مع نبني دا اريكتلوقر و ثنا ىف هتعام

 عفديال هلوةولاقروزم
 هناقتىاوس فكن ومع حنذ

 عسبصأ نيعلك“ كس
 (مريغلاةو)

 همشل !نغلدلجلادر ولا كن سح ىلع

 هرارغصاداز ودةوتنمنول:

 ىهج وىلاىيواو هيفك خذو

 9 و بكم جدلا ق تلقب وعد



 ئبْشدُرا لاقو درولا مانأ ني اب رلا عفرب وزهطبلا

 ىلع رجأ توقاب و ضدبأ رد درولا كباب نبا
 بهذ نمرذ د هطسول ريد دج رب ززم ىمارك

 ىرسك ص ورطعلا ناعقنو رجلا ةقر هلر فصأ
 لاقف قد راطلاىف ةطقاس ةدرر يامون تاو رشولا“

 اهذدخاق هسرف نع لزنو كل نم هللا عاضأ

 كإذ :ركحذزمانأ (ةدبسإ)جاكمبرشواهلو

 لاق (اهسماخ) راربالا عيب رهف ىرشخلا
 مههاربا ةصقىف ىلاعت هلوق ريسفت ىف ىضاوكلا
 اورصناو هوقرح اولاق مو هيلعثلا للصلب دنا
 ىلع هموق ع مجا امل نيلعاف متنك نا متهلآ ١

 نم تطخلا تان اوعجو هواسح هوارحا

 ىنافاع تالوقب ضد رملاناك تح ضرالا اراام5أ
 كلذكو مهاربا قر ابط-ن جال ىبذ سه نمهللا

 كل ابطح اهل نم ىرتكنأو لزغت ةأرملا
 وع ىح ايرقتو اباستحا كلذ نواعفب مهاربا
 0 اومرضا مث بطلا نم ةوظع ه]إج
 ىحاهعم و ردش | اوتلعتشاف مان أ( ةعبس) هيحاوف
 مواهسمو ةدش نموجلا فقرغخفاهب رميا ريطلا نا

 سلا ثييدلا مهفرعف اهنف هيوةلب فيك اورد

 اودشو هيلا اودعم قينتملالع ىلاععت هيا هنعل

 مههاربا لاق منذ قيعملا ةفك ىقهوعضو وهتاثو

 00 كناصس تنآالا هلاال مالسلا هيلع

 نمو ضرالاو تارءسسلا تحاصو اك ريشال

 رانلا ىف قلب كلل انب ركأ نيلقثلاالا امهتذ
 ىفانل نذأف هريغ كلديعت نم ضرالا َْق سلو

 ىل سيل ىلبلخت هلا لجو زع هلا لاقف هترصأ
 ناذف ىريسغ هلا هل سبل ههلا اناو هريسغ ليل
 تنذأ د قف هورصن اودوتيغاف نم ئ شب ثاغتسا

 اوافنهملوان و هبوعأ اناف ىريغ عدي /ناو كل ف

 ترج تنذآ 7١ اذالاعف هاملاتزاخان اهندن ودب
 تريط تعشنا لاف حايرلا نزاخ هان ورانلا
 دودهللا ىبسح مكملا لةجاحاللاقفع اوهلاىفرانلا
 امغالاق امهنعهنلا ىضرس ادعنب نعي ليك ولا
 هان ا هوقلا املولمكولا ملوهنلاىسج هلوةباحت
 لاّقذ ةحاح نمل هالاقو مالسلا هيلع لب ربح
 هلع اًوس نم سلاف هللا ل سلاقفالف كلل اأما

 ئفط,ثاو.حلكل ءجرانلا قعقوا لو اولا احب
 لكأت :مورانلا فؤمشن :.تاك هناق خزولاالارانل ا هنع
 ةكتالملاتذخأ اهفرقتساا لف هقاثوىوسرانلا

 ا
 هب ببي بيب ب ب ب ب ب ب ب ل

 ةاساومو كاوسلاو سرفلا ب وكرو لاستغالاو ةناعلا قاحورافطالا ماقتو
 رشءانثاو + ءوضولاوسأرلاقاحو لسغل ادنءاهح رستوةبعللا طشموناودالا
 لسغو هلي ذب هج ولا حمو و لكنملا رهط ىلع لكالاو لي داما, فاشتن الارقغل ثروت

 قار طلاةعراق ىلع طوغتلاو مامقلا نملوبلاوالخلاىل !ءقد زيتلاو قاصيلاب نيديلا

 طئاخلا نمئيتلاب ليلكتلاو نانسالاب ةيعالارعشو زمطلا عطق وتوناك ااىف لبا

 نيدااولل ةعاطلاوءاءدلاو ةةدصلار معلا ىف ديزتءايشأةتسو د« ديدحلابليلخلاو
 نهذلا ىف دب دب زن ءامشأ ةرم ثعو »*“ رجلا ليقرافغتسالاوليللاب ةالصلاومحرلا ةاصو

 ةعاجل ا عتماودلاورصغلا لبقر وكبلاو كلاوسلاوءاملعلاةسلاحتو نآرقلاةوالث

 ءاشعلاوبرغملانيةالضلاو لسعلا لك أو سأرل!نيهدنوزرلا لك ًاوراهئلاب ةالدلاو
 بطلاب سأرلا لسءوءاسنلا ةقناعمةرثكب ثلا ثروت ءامشأ ةّمسس د رمتلا لكأو
 لاو * غلا ودابلا ريكو لمللابءاملاب رشوبمطلا ةرثكو را لكمال اوطو

 مالك- لاةرثكوءاطولاري اريغىلءمونلاو قدرلا ىلءءاملا برة لازهلاثروت ءاشأ ةثالث
 صاقو ىأ نب لاعس نع كور هلاثمام قيلاعتلاضءعيقتدحو 5 توصلا مفر

 ىلا هذعهتلا ىضرنسحلا عمهنعهتلاىذر باطما نب رعىبلسرأ لاق هنأ هذعهللا ىذر

 نم جولءلبقلا فوج صاصرنم لبق هيفو رفصلانمادحسم|ندج وف مورلادالب
 اذافءارقف ايمو راخشا:.دانف ارطسرشع ةتسةنئاربعلاب بهذلاب هياعب ودكم ةذف
 دي ز هيدااور نمورفك مولا لغتشا ع نمو ا ن0

 ءالابلاستغالاو لنا همف تدب رقتفاامو" ىودلاء ءادلاثرونربطلا| شماشمو هر

 نرشلا و لكالا نموهلاومأ فو سانلا ف مقتةب ةيدصم لك 5 ا

 عياصالا عسيقفت ةولاخنلاب نيدبلا لسغ :وهرخافورامنلالوأ ف مونااو او لامشلادبلاب

 نيمدقلا لسغو دعاقوهو دانا حت ديلا عضو ونيتبكرلا لوحنيديلا كيد
 حسمو ةميغلاو قبطلارهط ىلع لكما, لكلا نانسالاب رفاطالا عطقو ىنجلاديلاب
 قوقءوذاك لا 0 راسلنا واف اوتلاوالوأل امثل لعن سلو نيعلاب لعن

 للاعت هللا 0 انادسنو ةدح ىهوةلهقلاىر وابرلا لك ؟وانزلاو نيدلاولا

 ةلبقلا ليشّدسم تنآو لوبلاو 10 آوكبو طبخت ناو ةيذاكلا نيعلاو

 دوعقلاو دامرلاىلء لومااوفقاولا ءاملافلوبل اولوبلا نفاق اواهربدّتسمو
 تسنناوثيسا اوءاعب رالاةماخو سارغلان مدخل اعليلذتلاو بابل اةيتع ىلع

 هذه نملعفنفةميجلاه-وىفىكلاوناسنالاه-وىفةمطللاو ماعطلارغ كلديفو

 الف ررقعوأ ةمحوأ نابعثب هدف لّتةوأ هلاموأ هسفنىهءاصأ ع ةدحاو دهلصح لاضالا

 .لوقنم (ميدبأثيسك اهف ة ةبدصم نم مكاصأامو ىلاعتلاقإ) ه«سفنالا ن مولي
 اهلبا هجر طظدحاخلانأك لاق ظحال ا ىلاهنع هلتياافع 0 ءلد وطدنس

 اهمةملك لك ةملكر مشع ةمسو ةداك ةثامهنعىدر بلاط ىلأ نب ىلعل ناانللوقد

 نأ ادنعبا 0 هريغنم طقجممت لب رعلا كح نساحت نم ةملك فلاب
 امون جرخخأ هر عرج 7فناك انأ 3لاق لفات واهب: فدعب ناك ىلءابملع وأ اهغمجت

 قاصو أو هطخع ىلا انه ردا اوتاملكل اتالتاهنم عمذ هتافئصمتاد وسم هج

 اذاف مامن سائل ابان تددزاامءاطغلا كد و زير له تامل اتناكنف اهظفح

 ئيرما لك ة يق هردق فرعورحا كاهام خاب ١ اي هنمهبشأ مهنامزب ساثلا اوهمتنااوفام
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 نمالذهنلاهثر وأ سلاجلا ىف هّنلا ىصاعج نب زت نموءاهفسلاة اج كرت دحاو وأ
 لع ريَصلا نامالا زونكن مو قركلا هتف آو قفرلا اعلا سأر ىنبارلعرلعلابلط |

 ةلالملاثروتةرايزلاةرثك ىنباي ىنغلا ذي زركشلاو رقغلاة نب زفاقعلا بئاسملا
 نممك ىنباب هإةءف عض ىلع ليلد«سفنب ءرملاباحعا مز ادضة ريكا لبق ةنانأمطلا
 مرت الو مالسالا فرش نم ىلعأ فرشال ةمعن تبلس ةملكن مك و ةرس> تبلح و

 لب 1سابلالوةبوتلا نم أعمغشالو عرولا نمزعأ لقعمالو ىوقتلانم
 لجم دقف فاغكلااةغاب ىلعدصتق نمو ىضرلا نم ةقاغلل بهذ لامالو 0

 ىممقتلاىلا عادوبصتلاةيطموبعتلا حاّمةمن سل اوةغدلا ندحأ او بتوةحارلا

 لريغل هتهرك املسفنلا,دآ لافكو بويعلا ىواسمىلا عاددرشااوب رزذلا

 فرظنريسغنمر ومالاف ضرع نمو«باعشا ىذلا لكي لعنمْوملاٌكايخال
 نم مدنلا ُكَتمْود لمعلا لبق ريبدتلا بئاونلا تاحداغل ضرعت دف بقاوعلا

 ةنكسملاٍبابلج لخبا ةقاغلا نم ةذجريصلا طلخا عقا ومفرعءارالا وح ولمقتسا

 مدا نباو توق ئث لكلو رثكم فا-نم ريخ مدعم لوصو رّغلاةمالع صرحا

 نم مو ريحلاب هلمتخ هبنذ ىلع فكاع نم مكف ابنذم سب نال ىنبايتوملاتوق
 فالح فرومالا هيلع ت فخ دعقلا ىرش نمور عر ف ةدسفماإ ملة

 معو نيعكلا ملأ نم نحف كارواج الا حت تاءاسلا اهدشر سفنلا

 قرش ةعرح لك ىف دابعلا ىلءناودعلا داعملا ىلا دازلا سب نم رمضملا رئامذب

 بعتلا نم ةحارلا ب رفاام ىرخا قارغبالا ةمعن لانتال صصغ ةمقللك عمو
 هبحو هلعو هللع هلل صلخأ نمل ين وطف ةامحلا نم توملاو معنلا نم سؤبلاو
 دعاف تاببلا فاو دق لعوفكف ملع ملاعل خب خو هتمصو همالكو هضغبو

 باوحلا نع عريغب وكس وناوصهمالك تمص ْلرت ناو حءفأ لس نا دعتساو

 ههركبامهسغنل نسحساو نامصعو نالذحو نامرح ىلب نم لب ولا لك لب ولاو
 نكي نم هتبحتتبج و هتملك تنالنم أب املثجب سانلا ىلع ىرزب و هل سانلا
 هدو ىأىلاس الى تح لج رلا ا ورص متتالةابحلا نم هيلو توملاقءامحالوءاضم هل
 ىعك ءايالثلا مول ةفرسملا ةكع (ةيا راع 1 1 ىآالو سبل

 هعنرام ميحرلا نجرلاهنياوعسب + ةثامامتو نيس+ونيشنت :!هنسرغالا رفس عبار

 ىساغلا هللا دمع نم ىلع نسح اوي أ اودو مالسلاهيلعليلخلا مه اربارجسم تباطخ

 ةبقرلا ليام معلا لك ا ظفملا ثروت ءايشأ ةسجن ب ملسو هيلعهنبا ٍلصونلا نع
 ءابشأ ةرشعو# ىسركلاة ا ةءارقودرابلازبدنالكأوسدعلا لكأ و ىوليلا لك أو
 شماجلا حافتلا لك .أ اوراغلا رؤس لك اوةرقنلا ىلع ةماخلا نايسنلا.ثروق
 رك ذاب ثعلا وةبانلا ىلع ئشلالكأو دكارلاءاملافلوبلاوةامحلا,ةلمقلاءاقلاو

 ىلارظنلاو نب راطقلا نيب ئشملاو هيل عملنا مم اركذي لاملكأ دروبقلا حاولا ةءارقو
 مانغالا ن نيب 9 اماه ليوارسلا سبل غلا ثروقءابشأ ةرسنعو د بولصملا

 هجولا حسمولاللاب لك الاوبابلا ةبتعىلءدوعقلاو نانسالاب ةنعللارعشصقو
 درغلابىش ربا لارين سلا ضدبل ارق ىلع ىثملاو لايذالاب

 -خ ةف

 تاصخا ني نمنودع
 كسلا بهذا ىف مهىارحاب

 1 تادهاشد>رب زلا بق ىلع

 كلب رش هل سيلهتانأ
 كيلملا هلس را نياعثل ا ىلا * لوسرد.عاد# ناو

 ىئاب زرملا ىكح سجرنلاو مانم ارك ذىلءلوقأ
 رغصأالب وطالجر مانملا فير هنادي ردن نع

 بالا قداضعبذمنآو هيلع لخد نسور كح ولا

 ءاراستلقفر 1:1ىف هتلقام نس ىندشأ 7لامو

 نموتلقف هنمرعشأان ؟لاَعف أيدد-الساونوبأ ١
 2 تست :ًاوماشلا لهأ نم ةجان نباانأ لاير

 هدعبءارغصحزملا لبق ءارجو
 قئاقشو سحر ىبول نيدتدب

 اوطلسق افرص قوشعملا ةنحو تكح

 قاع نولتستك اقاجا صاهلع

 ءارجو تلق كنال تاقرلو لاقف تأسأ لتلَةف
 0 م ةدعل ءارغص حزما لبق

 اك اهترخأ الهف ةرغصلاتمدقف قئاَعْشو سح رن
 رويرخلا اذهامو لاف ثيبلا لوأىف تلعف
 فرصنا مث ضيغباب تقولا اذهىف ءاصةّسالاو

 ىنعمفو (لوفأ) ت نس .اراممبحمتمانأو ثهتناف

 ةحاقت ىصا ” مهضعب 0 نيروك ذااْنيتِبلا

 اهفصن غيصن سوس نم هحافتو
 قئاقشو اهفصنرانلج نمو

 هقرتدسم نر تلده وجلال

 قداعدخولا ى ىوشعم دحام

 دماخلا ضعب ىف ثنأر ةحافتلا رك ذ ىل طلعو

 لهأ ءالضفلا ةداسلالوقتام هنر وصامةيندالا

 (نةعبس) اهلدنن دمى باسل اةثرعمو باد الا

 اوهعمام فدنذخ اهم لك نم لد نم باولأ

 ةدحاو ةحافت ىهشا اغبعض الحر ةنيدملاب

 روك ذملا محلا ١ اذه ىلعهملا لصت ف يكف ةع
 ننزشعو ةم ةنامو ةئامذح اب هنا كلذ نءباوخلاف

 نيدسو اعبرأ لوالا ايلاف ىطعبف ةحافت

 تسنلاثلا فون الئونيتنثا ىفناثلافو ةحافن

 قوةعب رأس ماحلافو ةيناس عسبارلا فوةرششع
 لد و ةذحاو عباسلافو نيثنثا سداسلا
 هنالكوتملا نع ىكح (اهعب ١ 1( فيعذال ىرخالاب

 نيحاب رلاثالم درولاو سانا ١ امان لوب تاك
 نسراف لولمتناكو هيحاض: ىلوأ انمدحاولكو

 مايأ تانشإلا عفرب وبطرلا مايأ واهلا عقرب سا



 ريلا نموهتباضا ىفأطخ أ دقتاةمقحت هسشتلاىف
 اب رق أيش هلعف تايم هنا ىلسءاقوةعنوكيام
 نمىذأت نموابلعج ناك هنالدزولااعهااو

 نال سبق سفانلللا نءعوفوهولعجلاىلاةبسن
 اهمال توت داكت در ولا ف تافداذاس فانها
 تعحر لب زلا ىف ثتفد اذاو ه«تعنار ىذأتت

 در ولا ةكئاربىذأتي ناك نورلا ني اواهملااهسفن
 نملساطعلا مهب درولا مشن ا بطلا بتك ىو
 ةبوارفغصلاةرملا ناحل عفان هعش ودراب هغامد

 نمو اهنمدلوتملا عاد_صلا نكسةرارح هبنموأ
 نابوق هشامةدرفملاة ب ودالاف سلو مدلا ةرارح
 رك ذو ةضباةةودوةإهسمةوو هس.تنال هرب

 سا دراب وهو كلذ ل:منيةنسفالا ف سوئملا-

 تابجلا عفن بعلاب يراذاوةسيناثلا رخآ ىف
 ركسلاب ىيراذاوة دعما نم خابلالازأ وةدرانلا

 وع-+: ىر ولا نبا ناكوكلذنود هإ_عفناك
 ٍ لئاقلاو» و عبقلاحدع ونسحلا

 هلئاقل عج رت لوقلا فرخزيف
 ريغل ضعبهي رتعيدق ق لاو:

 هجدعلغللا جاع اذهلو شب

 ريبانزلا ف اذلاق بعيب ناو ظ
 امهفصوتزواجاموامذواحدم:
 رونلاكءالظلا ىرب ناببلارصم ,

 در ولاو< »ف ىو رلانء !ىلعد 2 زثعملاث!لاقو)

 (هردتف ظ
 , لحرنمتديحالدرولا ىحاهاب

 هطلغىلعقؤيالءرماوتطلغ
 اهرهازأ نم أيش ضرالاتبنتل ه
 هلم نم ىشولا ىلع تلح اذا 3

 جرأ هلدرونهزهشاو ىلحا
 هاطسو ىلعر و رذمك.تلاابغاك

 ْ ىنكلمنيح ى حن رول هناك

 هطتعم نمدعبلادعب ل وارسلا لح
 هلا لاعتهللا هج .رساون ىلأ نعىكح (اهثلاث)

 ىلاعت هّنلالعفام هل ليقف ماتملاف هنومدع؛ىؤ ر

 ىاهنق تايبابةسنجلا ناخد أوفر سفخلاة لب
 هده ىهو سحرتلا

 راغئاوضرال ا!ضايرف لمان
 ١ كيلا عنصامران 1 ىلا ٌ

 7 هق

 ةك بيب؟بسلل[؟[ب؟ب 1( ستات 9اا9ا؟؟7000ب00070707س_ ب ببتتسس9و
 لان هيتفتسا هللا هجراكرب رخل ىلا مهضعي بتك |

 6ث

 هانواوظفلك :ونأع رشلاىف « هاوتفوهقظأ ىرب 0

 هاقوأ ب يبحلا دخت لبق * ىوهري-أ ف ناو: اذام
 ءافوأو ىذم دعوت ارس » هداف ىوهلاداجوارشع

 او-هافوأ بحنا هانأاع *« اوقطنناةاشولا نءابله
 هنعهللا ىدرىرب رخل اباحاف

 هارحأو هلاقام لك ىف + هتلاهببسح يمتلك
 هارحأو اعدبم هدشآ * انذهلالامزحام لك
 هازح او ىوهلا هاك ممناو فعن ةوبصكذ لكو

 هارح اداعملا ىف هنجاو * هتفعو ىوهلارحاز وح

 ' ) وعش ةملك ةملك ا ”ردواسكعاذ .وحدمام ماوتساىلعارقاذا ناتيبل اناذه)

 مدق (مهل) تلز (الف) اوّنث * (لود) مهل (تملطإ اذ اولدع

 0 000 لب (30) طبع« (مج)ب مهل (تصخ) اخ اول
 نب س ردانب ةداتت نم ىلع بع ىلأ نب د نب ةدمأ نب نالع ندسح نب تاكرب

 نيدح نبهتلادبعنب ىلعنبتاهلس نب نيسح نبى منع نب ركل ادبعن نعاطم
 ىلعنينمؤملاريمأ نب نسما نب ن ملا نبهللادبع نبىمومنبهنلاد عنب ىموم
 ىصوأ *(محرلانجرلاهللا مس )# هنعىضر و ههج و هنبامركبلاط ىلأ نبا
 ىبايلا# هتعهتلاىذر نسحلا هدلومالسلا هملعملاط ىنأ نب ىلعنينمُوملاربمأ

 فدصقةلاو بضغلاوىضرلا فقحلا ةماكوةداهشلاو بيغلا ىفهللا ىوقتب ككيصوأ
 ءانرلاو:دشل فلج وزعت نعاضرلاو لسكتلاو طاشنلا ف لدعلاو رةفلاو ىنغلا

 لكور وقحة نجلا نود ميعن لكو ريغ رانلاهدعبريحخالو رشب ةنجلاهدعب رشام ىنباب
 ىر نموه ريغ بيعنعلغش هسفن تبعنمهنا ىنبابسعاةسيفاعرانلانودءالد

 اذ عقو ارثب هيج الرغح نمو هيلة ىتبلا فيس ل نمو هنافامىلءتزحي مهنا مسقب
 ةئيطح مظعتسسإ هتئبط+ ى سن نموهبن:تاروعتفشكلا هرخأ باح كك ته نمو
 يتغتسا نمولّض هيأرببعأ نمو قرغرحلا مقا نموبطعر ومالا د باك ن موهربغ
 مسهتارشلا كلاس م كل -نمو متث مهملع هغسنمولذ ساذلا ىلعرمكت نمولز هل عب

 نءرثك نمو هيفنتساحمنمورقوءالعاا سلاجنمو رحلاذنالا طلاخ نمو
 هؤابح ل قنموهؤابح لسق هؤطحخرثك نموهؤطخرثك همالكر ثك نموهنفرعئم
 بويع ىفراخن نمىبباب راذلا لح دهبلقتامنموهبلقتامهعرولفنموهسعر ولق
 :نمو لزةعاربةعانمو ري تعانطغت نموهنبعب قالا دف« فنلاههضر و سانلا

 سانلا نع هوانغ مو ازعىنباسانا |نم ةسبحلا هلناكد سلا كلرن نمو لسلزتعا
 ناملعنمو ريسبلاب ايندلا نم ىضر توملارك ذنمرثك /نمودفني اللام ةعانتلاو

 احووفك مف ناقعا !فامنن مبهعلاو هعفني قالا همك لق هإعنم همالك'
 هريغب ظعو نمديعلاوةلالضةلاهملاو هبط هاذغلاو رونرك ذلاو لمعت لةباوثلا

 عمالو ءامن محرلا ةعبطق عمسيل بانر قريش ق لحنا ن سحو تاريمربخبدالاو
 ىلاجت هتازك ذبالا تمصلا ىفاهنمةع بت ءازسأ ةرسثعةبفاعلا ىثبايءانغ 0 وعلا

 دحاوو



 ءريغ

 (لسولا عقنب الن يحلصو:تداح و) + (مضتب هبت ىلا, هنا لكو)

 لماك ىتاب ىل ةداهشلا ىهت + صقاننمىمذمكتتأ اذاو
 بدتح عد. ىدجلاساحاذاو « اهل ىدا ةييرك نوكت اذاو

 مرغىلعمرغ لاذ كلو ءاضق 5 نكي نيدلاب نيدلا تتذقاماذا

 سيعانعلا لزب 'ةلوض عطت: مل ترق قزلام اذا توبللا نءاو

 ىولقلا تن راقت اذارضب الدعابتلا نا
 عمضعضت الرهدلا بيرا ىنا 5 مهجر نيتماشلل ىدلكت و

 رانلا» ءاضمرلا نم ريعتسملاك هب. هتبرك دنعو معي ريعتسملا
 اراعوانيشسستلا بررقلا ل < الواو دعبلا كرس امير
 بلقب هثامعت فتاننمل ادسأح تاب نموللا! لهآ اطأو

 ءاملادنغو ودبلاصاقتتاو * ىهاروت ىهاتناذائث : نكح

 رغصلا ق مدخللال فرطلل نذلاو + هنر وصرا تالارغعتست مضلاو
 ءابحالا تيمثيملا اهنا + تيججارتساةتامنم سبل
 هاجرلا ليلق هلب انساك هب ابيثك شيع نم تيللاهغا

 دب هتقادص نمام 4 اودع «ىرب نارخلا ىلعامتدلادكن نمو
 ىلع تكن ع زكر 5 الق هتمتبكب مونبز

 بارت بارتلا ىوقئذلالكو *# نيهلاملاد دولا :مححاذا

 ىرب الام هم هريس ىأر « ءردق هسقن تلهح نمو

 نيالا ةوهشنم است بلح + نك لادن ىو نم تاو

 همركم نء هللا مرك أ الق « هسغن ٌورما تاعألم اذا
 الازتلاوءدحو نعطلا فلط * ضراب نامخلا الخام اذا

 قئالختاو هاعفف نك ملاذا « كافرش ىتفلاهح وف نسحلاامو
 لات مادئالاو رش دوحلا + مهلك سانلاداس ةعشملا الول

 ىلا ابتن مم ىكننم نيست + دودخىفع ومدتسنتا اذا

 مدلا < متاوح ىلع قارب ىّتح « ىذالا ٠ نءعسقرلا ف رسشلا سال

 ءداهتحا بلع نحامرثك أخ  ىتتلا هللا نم نوع نكمل اذا

 ءادعالاف تيقن واحلاصتق « امحاصعبق تداعب حاصك

 هريخسلتلا كل < هريحش لق نملح
 بضاق ملا الوعانم عردإ!الف + تا امث كاسر لها اذا

 دوزت مل نمرايخالب كيتأي و « الفاس تنك امبالا كلكدبتس
 اعقودق نب رذحت ىذلا نا + ازح ىلحا سغنلا اهتبأ
 لبخخ دنع ف ورغمالو هيلع + رتقم داوخلا نا ايزح تك

 داسحلا ةتامعن ريغتوب:و « ىتقلا ىلع رمدق بئاصلا لك
 الغاذا نوكامصخرأءارأن « هتك رت ىلع يمالغاذاو
 انيجار# هيدسأع ىرب * ىئرعأب ثدا- نم .كاسسحو

 اهعر ىتعم لوط هرعو « هعرغ قون ندىذلك ىغف
 *(اهردصو توسل ازابعاب ل ثتلا ف لصف )<

 ا

 هلع سكع باهولا دب نءالا ىحلاو)
 (لوقلا ازد 1

 يا دج سولجَسيل

 " (لاقتامبتبس ىدلا كا دمغس غصت او)

 ىدوىدلبلا شح رتلاثححأ

 هقاطدرولانانت>اىلامو

 تاو ءوشعمنب وخالاالك

 هقاجامهت» لضفتلا ىرأ

 اذهراعزالاركسحقامه
 هقاس لاذوريسس همالقم

 (ناطتسلا د

 لاق تاماعملا جرس * ىفىدوعسملا كح (اهلوأ)

 ىىربكعلا هن ادبعنب دج علاوبأ هضفلا انرمحأ
 لضفلا لاتلاةتازولاب وأ نع ا

 يرد طم لمع وشر يد
 لاعفهنلا تدع ًادق:رعاشة سد ةصلمتي راح

 تاقف هه شي ثدرولااذهفرت لضتاب
 ةإيعت ت هومر دخ هناك ا

 اله هيىد ادقوسيملامق

 0 راخلا تلاحو

 ىتعقدننيحىدح نول هناك

 السغلابحون مالدشرلا فك
 ةنحاملاءذهن اف رخاف لضفاب مقدشرلا لاف
 اس و ومن نتع* دق
 نغ لمس دقوةدهعلاةىشرنبالاق (اجنان)
 لا مهن نمهشسملا س رقتوهاماهسانلا

 هحدمتدزأ اذا دي ههحاضاو
 قلوقتنهمنّتدرأ اذاىدالاب ىلعالاهيتقو
 0 .وتوتانلاك ىصحو اسماك ارث حدملا

 انوقايو بارتلاك اكسمتلق مذلاتدرأ اذافكلذ
 اذهنمو 0 اوقآ) ىبتناكلذ هشام .وىصالاك

 نبالوق قالي لامست رعيعا وللا

 هنسحامودر ولاوع* قى ورلا
 هطاة نعل فس الد :ر ولاحداماب

 هطغتلم فك. قدهرص,تتسلا

 هج ر كس نيح لعب عرس هناك

 هطسوفثورلا قاب و زازيلادنع
 دحا تك نتفادق ىذا لح رلا اذهرظنالوقأ |
 تاصآ دقتاك ناووهندرولااعغودخلاز ءاحتو أ



 نيعونب نسحلا همثر * ةساعت ناتسادروو
 نيعتهذنماهنطابو 3 ”وقاب رشق نماهرهاط

 نيع ىل ءردبلاىنابح #*ئ اهمذا اهل ابح اهتلبق
 يبل ةودغانعمجا مون + هدح ىلع ىدخ مناك

 (دوسالا درولا فرخ 1 لاقو)

 انظح ءاحدر ود دوس أهل

 ريفاعملاط احا, ضاي ىلا نيد

 [فطَعت ميرلا جودت 1

 ريناندلا فا نصاب بح ا فك“

 ١ لاقو

 يأ 7 المنشود روو

 نامْرلاك]مدرسشن 2 وخت

 اهفوضغونعن هادم
 نارغعإلا قمم نماياقب

 ( رغصالادر ولا فتاببأ نم ئارغطلالاقو)

 تعد ,رغصا درو تارك#و

 تلثلك ف
 00 3 ارش هلم نمر نمأب

 اههذلاتننأفنيعالا ق قس

 (شضيمالادرولا فلامد)
 ةدرول بحل اامحللدمو

 هدن اورتن رشدقءاضس

0 
 ركام ةفيح ىلعءامحل اءام

 (ضيبالاو رج الادرولا فرتعملا نيا لاق 2(
 اهل ءادغلا ىسفن ري ىلاتدهأ

 قبط ىفنبعو نيعوندر لا
 هرجأ طسوفهضس ناك

 قفشلا ةر جف تق رت اوك

 (كنلج تب الاقو)
 ارعشم < ذلا ضغلا سرغلا ىزأأ

 ماقدر ولا ةمرسن ىف هقاس ىلع

 هسآر قون نمل ىن- لددقو
 مالعدومالاهف متاع

 سحرا ىلع دوو لتحت فرع ثالاةو)

 (نسحأو

 سأر ذا در ولا مك ىذرب
 : اسلاجادغدر ولا ىرئامأ

 ا

0 

 ةهريغ

 هنزرتع هلودع ادعال ٠ هكامىلع معد برو

0 
 المحم ىضمامف ناكدقو « :صماسأ قيدصام اذا

 الوالازخ الادب ملو « هلعف نممدقملاترك ذ

 رخآ)

 قباوسليخولام مهل راصو #*« انرصعب نولذرالا داس نولوتي
 ىداسلاتوسدلارعث قنزرفب *« لز مو نامزلا خاش مهل تلّقذ

 (ع)
 فرعتالةابضففلأ توملاف * اوفرسوةاح ااوحدمذاتلقدق
 فصنب الر شاعم لك تارقو +« هناقلب هئاقل تامأ اهنم

 رخآ

 1 آمانأ لاملا عماجاب د هلثعج له ر كشف الام ثعج
 نيحالا كلام لاملا ام * هئراواَن ورم كلدنءلالا

 - * (تارضاغ افا لثمعي تادرغمتاس 0

 ليمك ههحو امأو لذ * هقاذم امأ فورعملاك رأ مو

2 
 لهاس داصأو أ ا هلح ثصأ  انكناو لهما ن عض رعت /تنأاذا

 روسجلاةذ_لةالابزافو < ام تام سانلاب تار نم

 رارع نم ةيشعلا دعب امن « دحت رارع ميش نم عمت
 جرخلا اهنم هللا دنعو اعرذ ه« ىتفلاامقمضن هلزانبرلو

 تلوت ثلاوت اذا ارازرلاف ادب و رنربصاو ش اجلا ضف
 رايدالاو لابقالا ىلارظناو * ىخلاو هلاهملا ىلانرظن:ال

 م.عنلا هيلع ىطةلهحو ل 5 املامدع هعاضأ ل تر

 باذعلاهبلابريغبل قش *« موق ءاهفس هرس لظو
 ميلا الخ ضعبب كيلا د« ىطخت مرك اذتجرحأىتم
 .اياثذ دوعت نآ امراذق « ةممكلتحمنتس ابائزإااذاو

 هريغ

 رثالا نمي اعبش لني تاو < ةصيصبُك مدعب معاسنا تاكلاك
 ديربل اودغن هلّزعت و 05 ةنالوب هاك

 ملقا ىرب ببغلا فك رد و 5 اللا دنع ةشاشلا كبري

 ّ ,واسملاىربتطخعمسأ انبع نكلو * ]ماكس بع لك نعاض هرلا نبع 1

 ناحمالا دهاوشهتعذف هب هش و هأم ربخب ىلحت نم

 دئاوفلاهو-ونماءازرلاهدن5 « ةدعءرملل هتلاربغ ناك اذا

 لكلا فعس قنا رغلا تداصامو *« هديصلك قتلا نارغلا ىس

 مارض 4 نوكي نأ كشونو * رج ضيمو دامرلا للى رأ
 2 رلابلط فناسنالارس دقو * هإةتددزاف ريثكتلاّ كب تبلط

 هريث



 مي رجلا ىلةىكتشام * ماي تالصوب ىواد

 مال سال كدر وأو 4 حيرتسس هيلعزماو

 * (لكد ع)“
 ( اهعقاوم ىف راعشالا ليثملا ىف لصف (

 ( مهضعب لاق)
 ىريصنمرهدلاب ل ىتحنوءاشن د ىذلاب هللا قاب ىّتح ريصأس

 ردع نعفشك رسعا وح ولد 5 اهلالح نمىنغلا قار ةةافكنف

1 
 هنبابتملزنم/بقاوعلانا + هلوزندنعهوركملا هركال
 هنماك هراكملالطىهلن « اهركشي لقتسسال ةمعنك

 (خآ)
 فئاح تدعصأ ذا راو *ي وحر , تصصأ اذا فحت

 فئاطل هلل هذ * فو هوركحمبر

 (زخار
 دعبالا هب ىظح هريخو د هدالوأ مرح دلاوك

 دعببام كردي اهظاو 03 اهلو>امر صبت النبعلاك

 رس
 لئارىذأ نمنسامسداو * هتلودلوزت مواطن مك

 لثاغ اهلتو نسب اهعمو وي تلتقاههفوخ ةمك

 مآ
 عديام ثارولاو ثداوعالو *« هندملاملاعمجل يذلا ىتفي

 ماتتن# هيلمتا ىذلاب اهريغو د اهمدههدنيتامزهلا ةدودك

 (رخآ
 اهقرفت تاف 1 بتكلل تاق د تتكى عجلادعب اففحلاب كبلع

 اهقرسس صلل اواهقرخي راغلاو * اهقرخت رانلاو اهقرغت ءاملا

9 
 بيبط توستنأ الا كئادإ * نكمل كءادنؤعبسلات ناك اذا
 تب رقل هدر و نم لهم ىلا * ةد نيعبس راس دق اسما ناو

 بب رغتناف نرقىف تغلخو «مهب تن ىذلا نرةلاىضماماذا

 أ
 يبدي يانقلا قلاحاذه + هم> رهاظت تنأو هلالا ىصعت

 عسيطم بحأ نمل حلا نا  هتعطال اةداص كح ناك ول

 آر
 ىداصتةاىف لذاوعا!عمطاف دع اراممادندلا نمىدب تأالم
 : 1 داوملا ىلع ةاك زلا بحت ل»و د“ لام ةأك زى عتنجو امو

 هنكسد الو ءانبلا ب و * اقيلا لوط ءرملا لمابدقو

 ( ةعاتازارسأ - ())

 ١ لحالاريمالاوهو * دنحنيحا,رلالك
 11 اولذبائاذا ىتح خاوهان واوزعءاحنا

 ) 0 و مع تبالاق 2

 ةدر وق ةدخلا نمل تقدس

 الي ةطئامنا والبت كتتأو

 تءمش كت ؟رذاك غل :تعمط

 اليبقتب ل اطك كيلااهف

 زتعملا نب الاف 5)
( : 

 رارس أ قحىفامامح < راطعمتانفةدر وو

 رانيدبق شاع اهطقذ © دقو ببحلاةنحواماك

 ١ (لاقفسيفنلا ىضاقلاهذحأ)

 . ١ ةمعنمدروىئلوان
 زاعشأ هاض ر نم اهمتاك

 ةفعاذمىذح اونا و

 رانيدلوبقالاهقونو

 ضعب ىلا ثععب دقودوعس» نء نيدلاباهشلاةو)

 (هءامجي رذسنلادرو هبادكأ

 هقئالخ تعط ادساب

 اهلثمدن نايصلاع رضورلاك
  ىسعشل ١ ىداد روتدعب

 اهةةنواهحو رد ضب ك

 6 تا ١ لاق د)

 ! تاطسدقرانلاودر ولالوةسنأمو

 ردع هعمد ىمسمأق هيلع

 ىر' ىلا ومد ىذهابف قفزت
 رطقتنب وذ ىحو راهتكاو

 (درولارعت فرخ [لاقو)
 '؛ ةعلاطدز ولا تار عش ىرثامأ

 بضةلا ىف نيكر دقت 2 ادباهق

 اهم ا اثيقاوت نع 153

 بهذا نمرذدشاهطسود مز

 (درولارز فرخ لاقو)
 دنيلل ةقباسةعبلط د درولا ماما ىك-<“ ةدرو و

 دعب نمّرانملا منمضدرولان دغومولا ف اهءكرق

 (درولا قايطأ ىف عوامل صخحوبأل اقو)

 اهاودنودر وقابطأ ىرت ثسلأ
 دود ىلا ْض غلا سح رثلا نم

 نيعانمنولامدودحخ كف
 د ودحم نوهلام ْن اويعىذه دو

 (يبامتل ادر ولا ف يدلنا لاقو١



 رشأ بوث لثك
 فدندق ناطق هملع

 (هيفىذلا كللادبعلاةو)

 ادثا رطانموهأاب ىرأ

 ىعط هرمشن قدنلاىلا

 ةيفصل هداصقلثك

 مدلان اهفارط ثول

 ) رخآ لاق 9

 امل ضغلانيمءاملا تأاك

 ضورلا طسو هءاعتردأ

 ىيع
 تديتدق دج رب زلاب ءاسو#

 نيا نم موك هيفانل

 لبق هيف رخ ا لاقو)
 ( ه«حاتفنا

 ميكذع مهلا ىضة ني اهىل اخ

 ساكو ضوريلا اموةو
 قير
 ار ,وخمنيواملارهز حالف

 قيقعإ تعارد طارقأك

 ىورامدرول' ىف( ءاساستو)

 ىضربلاط لأن ب ىحزع
 لوسر ىنابحلاق هنا هنعهنيا

 درولاب سو هياعمللا ىلسهلئا

 نيحاير دس هنااما لاقو
 رةعحلاووس الادعإ ةنحخلا

 ةكتالملاع رد#نءا

 ءاببثالا يرو درولا ير

 لجرفسلا عي رمالسلا م بملع
 تد_ نسدإلاسءهلاقو

 درولا ف ىفاسإ:تلا فعلا

 امرهزلا بورح تماق

 همس دؤسلا ضان لان بد

 غنا س الاش 0 8

 هينطادرولاةضوروز-
 نال ترسك اهنك]

 هب وقهتكوش در ولا
 (جاج نياضيأ لاقو)
 ل ىدنعدروال

 لعال هنال

15 
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 هرثغ

 مس ل سس

 ددغ هنتجقوف ثلك ادق وه هتفاظن فدانا ناك

 ددم ةدم نم هسلعناك * ناو هدف ءامال دامر نول

 درح هرشب و ءاكجب رث « اذنأ هكسكق اهمرضب
 دعتش بارزتال هناك - ه-ةناهم نم هيفتك عمج

 دسالا «مص*خ ناولو باكساكم مني متشلا ىف الا نكلا
 دحأ هعشب ىطرب سيلذا ا« مهث: نيد سانلا ىنقشي

 دن ةرج لكالارض>ام * اذاوهف لكلا ى الا نالسك

 دح ىذلا ىلع ران سابسلا بام! ىفحاب رلاموي راذلاك

 دسطاوثيدحلالقنو رذكلاو ةمينلاهفاصوأ لجأ

 درفتم لاذ فاعضاب وهو م تعةجاهيىرولاب و.علك
 دحتممهفلاىف امدلك لاق * ناو لوةدامردأم لاقنا

 دااص ةرضدوسهف هلناك * اذافىل هردب ىفام عيض»
 درس هؤكحو ءام ىتسم « بست اذاىلام ننحح

 روعأ ف هرطلاىف اهلعتنك # كتثتنسح هن وديه ئاج

 دجت الو اهل اهبش ىنيع «تدجوامضايرلارهزلثك
 دشر اموال فا 5 هلىارتسثم ىف ىأركىأد

 دمصتقم لاذ لاثمال طام »* هدلاوىاعك ىلا زاتحاف

 دليلاهد_عبنم هاو>امو # اهب رقف هدسزع اهعدوأ

 دقي ظيغااب ىلقو ىلعف « نملصذ[تاطو كيب ءافل
 دقتفب يح لكشلاةر وهشم « هتبلذ. فختال .ىل لاقو
 دب ودءاسوه4-> وونةذ 7-0 هلو هجعو بو هيلع

 دد_ءالو هب ىزاحت نزو *« الو هذبختلت هعب لئاقو

 دهتج دي زب نأ ىلعودو «* ضوعهعاضأ دق ىذلا نف
 ديلالوه_ظفح ىلع قد * ديسال مادالىدنع مادنا

 مارغلاٍفْ دب ىرب دف <« مال_لا فكص ىلذاءا

 ملعسلا ىف ىبع عمدو * مانملا ىفجافج دقو
 بيقرلا ىبسم قّكشاو * تريلا اذ ف رعش امل

 ماهتدسمئعغم ابيك م .ببع لام ىف تيقب
 لالدلا ف رصقاو قسفرا « لالهلا هبمبشاب هلاب

 ما ح قيشاع لاصو الو د#ئ لالبجكل ل سم ل تقام

 ' افولاب محسسس” ثقو ىأ * افحلا اذه ارد نما

 ماقسلا هلأ مسلاو «ب افع دق ىرعيم ميرف

 ىبركح ىنعتجرف « ىتيفباب فتن رْزدا
 مالع كل دققت تومأ د فرسحاو رز م 005

 لكلا مالك ىوصغعاو *« ىلع ديس لاصوال دبع

 مانتغا كااصو ىر * ىلب بص ىلبعدجو

 يىواد



 نطقاهاو-نماهرعشو < ةمراهثرففاهئاك
 نشلاهة قاف تلتف ع انتل دق كاتو

 ةدمص5و همالغع حدم ف ىداامخللا ةلمصق امهو امذو احدم امهلثم لمعت نيت دمصق ىف +(لدن)#

 همالثحدع ىدلاملا لاق 3 هلت ناك مال م ذى هنعهللا اًمعدو# ءانثلا ىنأ نمدإ!باهش ةمالعلا ىكاقلا

 ريغ ٠ نميهملا هس كوخ ع دلو .نكحل د_عودام

 دضعلاو عارذلاو ىدب وهذ «* هتعاص نس ىرزادشو

 دلجلاو «ففعضلاحج امن *« ةنرعم زي نسريغص
 دةّتععو ىنطعد إ54 * هيروصو جالاردب نسف

 ديجلا هيلح ديجلا لزغم « لك هلك فرطلا قثعم
 دضتتم رانلا او حافت لااوقئاقشااوهيدخدر و و

 درسطب ميسعنلا ءام نجف +« ادبأ رهاوز نسحضاير
 درسغ هئان ىرمقن ادش 4 اذا اداذا ناب نصغو

 دغر ىتشعو ىخرولاب * هيتيظ>ذلم هولا كراس

 درس ةنمو ىل هبق عمتجم * ىب رام لكو ىوهلو ىسيك
 دهشلا هناك ثددح همم * ىلف مالظغا | ىح دن اىكصاسم

 دقي هرارش نسح رهوج < ةردأن علم حرم فيرس
 دقتغي ىدإ ْئم سياف <« .«-ظفاحو ىدي ىنام نزاغ
 دس هتقموهن ترذن وتةريسسسمأ انآ اذا هس دم قفنمو
 درح اهاكق يناس ث ىوطت نيج هاك تك هوس

 5 ارينعلاوايالقلاو ٌك مس سلاكنف خيبطلاب سانلاوم هنآو

 ديزلا الن ند سو رسع + تيلح نامادملارب دب ودو
 درطنم لبقثلاو هيودنع + سم فيغلاف ىحاحو

 0 *4ياق ثتنغ نارادلا اظذاحو

 دوأالو هقالخل ضعيىف »ع جروعالف هسك هففقل

 دقتنم داجلا ىناعملار هان. دنزاو رطد رةلافريصو

 دشرلاو باوصلاو هظافلأ * ىفةغالباادج رثبتاكو
 دهتحم د.زب نا لع وهو *« ئىنرعمل'مرعدلا فرع و
 دحأ هناق تف -رلاو ةفآرلاف :د>اوو

 دعت موهف ترسخ ناو *# جوتبم وهف ثعسبت اذا

 د ً اهو حمل تافسص 4 * تمةبدقو هفاصوأ ضعباذ
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 دسجلاو هبفحورلاتواست « دسقلف هلك هبق ام خقأ
 دلو ىرولاف درعلل ناك نا * هلوهندرهلايئم ةيللشأ

 دمر امامواعمد ل.س * ضءاهتتحودح ة]ةموذ

 فالطارعم 4 2 تاك

 (هوحمي نيدلافغسلاتو)
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 نيدلا يحن ىضاقلا لاقو)

 ىف ر_هاظلادبع نا

 رجالا

 . تديدقنيى“او

 فصين ل هرابعأ



 اسس ناو نت نو هللا اراه
 ردتفمتنأو سباق 5 ىلةدوملا ىف قاثم ثنآنا ملصت نانلا نو_ضغناف

 ع ىل_ماغم ىف ىرح الو * انغ ته«ءالوارعش ثلئال

 ركج أو هسردفح ورأ « هسردأن آرقلا لازأ الو
 رمتثا ريخلاب ىرهدلازأ « الوةالدااو موصلا مزلأو

 رذتع بسلا ىنانأ ىتح « ةالاث لاذ دعب تطماف

 فسصقلل

 ) رخالافو)

 وهز ىذلانابااىرئاموأ

 ىلع
 هم رهظامل دي_ثرلا سد قوهو ةيوتلاروظب عبرلا نب لضغلاىلا اهتعرضتب ةدوصق هلوا سامملا هدعب نوهغلالك
 ةقدلزلاو برشلا || هبرةوع.برلاب رشي فاو
 هداع ريخلاو هنتدوعو ردي لنا ىنتلع م رلانءاابتنأ باحيسا| ىف لاتخ

 هداهزو ةيرن تثدداف مدي الا ىندواعو ىلطابىوعراف ٍ اولا
 هداتقوأ هكسأ ىف ىر *_هءلانسعلا ترك ذىفارتول 5 7 : 9 08
 هدارحارارفص لةمرارفصاو»# لوب هني رآعوض+ نم ا ٌ 4 ١ 0 : م 0ك كيلا اًمُدلا لوو ف.دلاليقادق

 < 4 1 1 ارا ىكتشت لاق نعو
 هدالقلا ناكم ىبلو فدك هلاو ىيراذ ىف عيباستلا هاما كانا

 ةداهششتم ةدملم اهنم بع كن ةفرط ىرن نأ ا ارىلاو رفلا ف قدقف

 هداحسلا كلفيعب لمأتو * ىلثمعوقت تمدعالىيبعداف

 هدابع نم هنأ س غنلا نقوت * ى جوت ةالدلانمارث أ ىرت
 ةداهشالاهدعب اهارثال و« ىدنعز اراض عباهاريول

 هداعسل كيدي ل ءىنتكردأ « نكلوتننأاملاط داو
 هب وتذسانا دعب هحارتخاب أم ةموثب «-ةج> رع ثديحلا هنطأ لاقو كحد لغفلا اهأرقامأف

 ريالا ىف امزامناكو ةهكح ينال
 عسجأ مفانملا بابسأك نم تاحخ * هؤان ليلق ريآنم كتتمدع

 س ”دلاباهثنع 6

 ةعق رام“ 35 هنآ كنا نءا

 هلأس 0-1 ضع ىلا

 نيلطر 4 عقونأ كاسب

 كلام سلا ىلا «-وتف امش

 هيأد , ىلعبتكو و
 ا سل هلل

 اماوأتةفدق ةنجفف
 ماصأ كسأر نأالارالا نم »* ةيشل ف ىرئام ىد تريغت

 هنف ادرغنمناكو كلذ لثمىفهرعش ربك ًاوهلو
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 فدام ةنكتلا سأر ىلغءاشر اع هل "اك نيتدصخلا ىوذ ىقوطت

 فكلا اهب نسال :تاكرخ هل هب ةراناو ةاتفلا فك ىل_ه ماني

 تشفنن ةاذّةلا ىذاق
 امانذأ

 نبنيدلا نيم لاقو)

 (ساوقلاناب وجا
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 اماندةوتماءام دعب نم * هيىل ىعلاتاق دقوتلاق قو لتس سورا ف رهالو

 اماقام لربأ ىف 3 *« ىتحاربف لسفارسانأول حالملادودةىدقىلا ىزعت
 ىداو ذ ىسو ىح-6* تاع 5 اهاوهن نعتدرؤط دقو لوقأ خد لاقو

 داعلااذك ىلا مق ىربال « انعباغوبيق 0 و

 داقرال ايه دقو لاقو 0 الد وطانمز هز هسأر ام اطق

 حاض مأ اذ تاقاقحلاقو

 انت قماح لواعلاب تنأ لب
 ىد ام نم ةانحالن كلو 5 ا 50 6 ىواعدلاب اع فوصقم
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 هبت نمنانلا نءغلاعف
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 (قاروا مسوأ كند)
 نهذالو لسقع اهل سيل « ةنعش ىنأ خعشلا جوزت

 نالااه ر وعدت ترمسحام 00 ىدلا فاتر ومتررول



 عنضامائاقطرقملا اذه و 05 انللقفذ : طولئال كن اتعزأ
 مقدنالدهاوشس رملا ىلعو 5 هب د ربك يلع هتحالم تدهش

 ناكو ىداهلا هنءاوىدهملا نمزىفناكو ةمالدولأ ءافرظلا فرط أوك نمعنممل#ل هذخلاهو مست
 نسف ندين عشرات ايضا :ق د عئاقو او سابعلا يافا لو حام سلا هعم هيت سن

 هاحا ؟ضغس روصاملاناكو هابق ءانو دشن رونا | سل> وجاقسلاتامامل هنا اهضعإ نمو مظععقوم

 لقف مال اهيلع فيو ةسقفىلاعتهتللاقكودبلا نم بءاسىذ هنانينمّؤملاريمأ اب لاقف هرهتناحاغسلا
 ةءاطلا 60 منيا دا ا ا زاَع خور /ىدح درك لاق م هولا ملعب ريتال لاقأك تنأ

 رشع ةعسن تدهش دقلهللاو ىسفن نم فرعأ انأ ننمؤملاربمأ اي لاقل مؤشب بلغت ىنم كاب وملاقف
 نمو هللا كحق دعقا لاقو مستف لعفاف نيرشعلا مامت كثي لعحتنأ تدرأن اف اورسكنأو اشدج
 كلذف هرعش

 بارضو لز انتو نع اطتل « ىئنولل مدقأ نأ كترخاىفا

 بارهتلافتدضموةروهشم < اهتكرتناهتي أر فو.سلابهف
 باْسآلافتوملا تاردان نم * ىرب الو ءىحب نمل لوكأ اذام
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 سارملا انبدجنيح مدقت * مرح ريخب ريمالا للوقيي
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 دا لفادرف تقلخابنكل داهمت دج ىرخأ ةصهم ل نأول
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 ىتغم ل تهللام « نكاوينعملبنلل 2 نانعهبلاتتتكف
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 انكنو انعدتلؤط فاح اذك ىبوق لاف
 فلا ىتئاع هنوم دعب اندهارتشاو اهم حمس لف مهرح كلذ ةئامعيس مدعو مسيو
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 ههلمو 'ذاهنب نسحا ساوف ىآرعش نم  نيعلا نم اهوقبل ابيع
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 هرمشسأ
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 طغلان سحرنلاتهذ

 لاق سانا نمسا هننان لاق هلظنح اكل تو الح ىننبعأ لاقة ماير كنا لاق هب ىفاسعمنم ىنمث بح أ لاقذ هلا نيعالاسامتنال
 دادزتامثلب ولاقذهنمتازنر هط نعالو لجأ لاق«.ذتبلقت نطإ نعهنناىضراللاّقف لطف هاب أ همشأ نم لاغبلا مارمداب ىل

 ةرثك ىت.ع أ لاقتمقدو اونامىت> كنتو ل يلعاموشتنكدقللاقابنعل اولا نمىنتحن لاه بد ءوسالا (اضيأ الاقو)

 ىذلل لاق. دأت ىلا تلح وى- ًااملاق هولأ تب :أ نم ل ملعب فيك لاق ادنأ تحلف اللاّعف كراع .مأب ىتم موع ىف دز ناد تت

 نمي رتسنن تو ىتح لمع قذت< لاق كتوحا حار 00-5 ارآ لاقف هيلا ىنمجوحأ هدب ىلعتأشت 00

 دهاش هياءاهدرونالع

 قأاذا نيبملالضفلا سحرنلل
 دئاح ةعل ع نعداحو تآ

 د اتازهنا ةيضقلا لصف

 دراطاذهنا اوضايرلارهز

 عب معلا نم مدنا | ىسهني

 كيب ردي هينفنرك اذ لاق اريدخالاىتم ملعب املاقف كلب ماعهوعدن ىذلا لاق كيلعهلنانوعداللاةىهحو

 ىلعتأر تام كل: ءىروتنالوالاّةذ ممذلا كقاخءو كنعذع لاق توكسا ا نماري لد املاقذ مالا

 اذاىئدرضتو لاقاشطب ىنمدثأتنآ املاقاب ريض كنعح والكل ءلاتة نا لاذ ملف كفن تذل اق

 هنلامر ولاذ كا زمع هللا ضب تن الا لاك هحوهللادوس نذاف لاف كلذ نمش ىفتن ًاولاقَكَب رض

 اناطمش ىنقر رئان و اناسحخ ادالوأ س انلاىز رت برا. لاقن ةرفاعلا نيد وكن هننا قرفاذا لاق ضرالا كلنم

 ةلءاو امونالااهدعب شعب مو هند با  مطقناو لاف ةيمحالا دل: الةرحلاو ةيصعلااصعلا نمنتلعامأ لات

 لاق كلتيبىلاىنعدن ماو ةن-نب رمثع ىراج كلك ل, و لذجلابافو رعمتاك هلاراسءاةرالا ضعب بعادو هايل
 ىرخخالا علبت نأ بق ةمقل ئهو ملبلا حرستو غضملا نست :الام ثنًارقلك أتاموب كتب ارىفال ةاذاعم دعاس عامسلاوةرسملا ىلعو

 لايعلاةرثك مهطعب اك ثوب نيتعكرنيتهّمل لكن بد ىلصأ نأالا فديرت كن طا ملاقنىرخأ بةارت كنيعو أ ىتلاىهموخلا ىذه

 نببلهملادنج ضءعبب رهو ىريغمهلعلبكولا ىسهتشأ تنك ن كلو متةدص لاقهّنلا لابع مبا هم هلاولاتو ىنرباكبابعسلاابحابتيب ر
 تسمانأو: ىلع هاضرنمريدن جانو مسخ غب هوعدلاتْك با عبضغكلذي ريمالا عمسنا هلاولا ةذةرغص أ 1 0

 ا 3 ا نقياعلملا عقراد هرادولا ارب رض مهضعبأمدو ند نيداولا 0

 نالت كا ءلف لاقاثي دح 4. 2 املاّقف 00 0و إلا ذلك

 00 0 نرابعفلا نا نولوقب م هبلادما ؛ لجرلالاقاتيب رعشل!نمورأ م لاةبرعلاراعشأ 0

 دهاشا الاذن هدلاوناهش

 دودللا نم نويعل ١ نأ

 4س

 هتلاولاقراني دب هللمةفةب نه ةباد نلخخللا شعب اسوان اةودننجت « ارامأ ابحعاذهام ىمعالالاقرلعلا أ س علا الو 1

 هت رتشاامنيلسملا دهعىلو ضيدت مول لكو ليعع»ا شكك مظعلا فو فسو.ك نسا ف تناكول 1 دساغلا

 توعده_ذعطت لنا لاقو ى ىباف قذرتناريثك اذ تاجا ناساتل (لاعن بيطب 1 مق ريقف ءاجو مهردب 0 ل هضقاندقو

 متاقيقدك حق له نأ هللا عداف لاق مذ لاق با وتم كؤاعدو ناعطلا هللاةكباودكلوتف كيلغتلمللا .(تايبأن ملا قفدمهأ !

 ملعأهنلاو رثذلا |! دعب انرك ذام مركند تنكن ا

 هتدسعوف هئاريج ضعبل ةب راج قدعت, ناك ديجنب دعس نأ ىح (فضسلاولزهلا ف لصف ||| دهاوشو لئالد هءلعتماك
 امن ءانولرفصملا ىلا رظناف

 دساحلاالا رقصت 4 نطذاو

 ءاشعلا ىلا الا هدنع دعق: الاهأ لكمال او هلت كرف اهل مضذتف ماجا نم تح ضحدتواه] 0

 تاكو ةيحاتلا نذؤمىلا ةعقربتك باريشلا نم أس المعتساو تساحالإف كلذ ىكرف ه ةرج هلا

 الضاف اهب رط (رخ [لاقو
 الب وطةالصلا قحانيضقدق « الياقرخأ ةالصلاادالق ةيترضغلا سحرتالالعاحانأ

 البصأو ةركب تقولا اهدعب .« مدقو ءاشعلا ف تقولارخأ نع تأطخأ دقدر ولا ىلع
 المج قانو اههى كفر دي ز واهمدع: ةعاسفف 0 دصقولا نس

 داي نول ننس او د اندفةدوملا ق قدح ع ارو سحرألا ثيأر ىنسعي

 نيدجأ نا هايزغا صل ضدو متاعب سلا محلا ةلمالاىفابتكو اهلب .ةو اهأرق اهآرالذ انكاقض غلا

 ارعش هدشناف هسأر ىلع امطرقم امالغ ىأرف نيدلاو تسل ارهظي ناكو هباوث ةمدح ىف س هالار هقاس ىلع

 درولا
 تعزا
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 ةعبسلا هت دلووهدنءتماظعو هنماهعقوم نسف هلا تلمف ىلع ههترش امل ةعمطما:اوالارش نعشم م
 7 , اكلات ءةمهل> و لاَتفلاو و رعوب ركىدعمو لب رشوردو أتم مه .وهدعب نملا او ؟لمنذلا

 ىزابلا 0 رات ةب واعملاق 6 ذل رداونلاو ةتكسملاةبو>الاف لفل
 انرودصف ملتخئذ لاس قلا دعا. مسفوللا ةغالبلا هذهام لاقرجأبهذلا لاقرجأ اب لاق قر زأ
 ثتالثئاش و رق لسنا نمانلا ا اردملا فوت واعملاةره .ولارحلا قذقيإك انتنسل اهفذقتف

 رك اهنا او ىلاعت لاقونوب ردالا هنريشع ن و نيد : رقالا ريش ع رذنأ و مسو هيلعمتلا ىلص هسنل لاقف

 كل -رىلعراصنالا نم لج رلاقف شب رقنحنو شب رق فالثل لج وزع لاقو هموق نكنو ك.ءوعلو كل
 ميص ناب رضاملو لئاق نمزع لاو « موق مت: و قمل اوهوُكلءوق هيرو لاق ىلاعت هللا نافة. واعمأب

 نرقلا اذه اوُدَددا ىوق نا براب لو-رلالاّقو ىلا «:لاقو «هوق متأونودصن هنم كموق اذاالثم

 ىام_هو ناوفص ئيدلا+:شرالا لاقو همخلاف اندر تدزولوةثالثب ةثالث هذهو «م ءوقرانأو اروع#م
 ىلع متاحانم و ىناملا نكر لادب رثبلا عبراذل شرالا لاذ معنلاق ىنرخافت كلملادبعنء ماش هةرضح

 اماو لزنلا باك! انمذو لس ل دل اانملاعاذاع لاق شربأ اب كنترقت دل لاقف ةرغص لأ نببلهملاو
 فلاب هلرمأ م لو>الا تاقلا .لاختنكو لو هترفنلاةودلوج هيناكو ماشهمستف لمؤملا ةفيلخلا اذه
 هئمع سا تربكدقو تاورم نب كلمادمع ىلع هن 0-20 هي ان رضم رخاف نم هلفأاللاقو راند

 هنأر ىذلا ىنمىأر نيذمؤملا ريمأاب تلاق غلبام ل كاوه هب غلب ىح لج كنمىأر ىذلام ةنشاب لاعف

 اعاعم ناكو هتيشم فلات وهو ةبواعمىلءزوعالا 1ك رمش لخدو#« اهرمأ كلون - ٌكنمتمالا

 نرخ اورو“ لووك رش نم هللامو كن رد تنأ كلب و لاقو ةيؤاعم ةبعادق ةمامد عم

 ةب واعماضا أ تنأو كد رش لاف مهلع ٌكموق دوس مف ميمدلان م ريخميسولاو ميمد تنأو روعالا
 رغد لدج وب رحلانم ريخ لسلاو ب رح كلوبأو ةب واعمت.هسذ توهتسات توم ةبلك الاةب واعمامو

 نينمؤااريمأ ترص مف ةيمأ تيهحف ترغص ةمأالا ةيمأامو ةبمأ نبا كنناو رذكلانم ريخ لهسلاو

 تاببالا هذه لوقي وهو جرفت ىنعتجرخالا كليلع تمسقأ لاقو اظيغ ةبواعم مستق
 ىناسل ىىمو طاق ىئبسو # برح نب ةب واعم ىنمشنيأ
 ناعطلا ىلا شم ةمئارض + ثويل نع ىرذنءكوحو

 ةرهلاىف هلوقشلالا ديعزب ناهلسةرضحف عاقرلانبادشنأ الو ه هيلااهدعب لحخدي لو
 تيد نيب زاشل اماظ ءىفاهل < ةدر وساكلا فوت حثاذاشمك

 بوطقءانالا فاه ه>ول 5 هنودىهوامدنماذلاك د رت

 اهلك تفرعمىنناردةلاهل ئصوكدار نمل ني:مؤملاريمأ اءهللاو لاقت ةبعكل اب رو اهتب رم نا_عأس لاف

 نأابط عنماماهل لاقت ىط نم تااَعفزومعلا نمم لامتذلّدنىنننمةأ س !ىلعىد-هلافةوو « رثك أ
 نحمتلا هلي الاقفنيذ ءؤملاربمأ كال ثماه فتن نأ زم ىذا «ةفر 3 دقو تلامتذ متاح ل ئمرخ مج ةنوكي

 ضمغف ةروعااز راب الجردج وفامو مالا ىعشلا لحخدو + لامجاهل مأ مث فاصنافرعو فاكباوج
 دالوأ ثالث هلناكو مهضعب لُدسو د ةلرشسما كتهتنشالاو يبئاتسمو ذنم لحرلا هللامقف « منع

 ىلااهوز ةآرم |اتعنر ود“ طسوالاالاريبكلادعب ريغصل نم لقنأ مههفاملاقكبلق ىلع لقن أ مهأ
 | اذهلثمر 5 نلت ةأرملل ىحسال ىلا ىضاقلال اقف عا+ل|ليلق هنوكب ىضاقلا ةاطرأ نب ىدع

 ةنوح أ نسحنمو# كل“ ماهاص ادلو ىنقز رب هللا لعلذ كلمأ هدف تبغرامف ىضاقلا اهيأ بغرأال مو
 داك, التحت كسا اباوملاةعرسافو رعم ناكو ةلافذح مع ىنفناك لاق ىبعمالا ءاكحام ةتكسملاب رعلا

 ١ عرش ن كوة يم ه<اذلو ريغ هنم هل مو دالوأ ةدعب هنءاف ةمقلعا مسا مهنمذأ ما جوزتنهرهقدحأ

 رود هناغحأ ناك
 سوعش هقادح أ ناك

 (رخ ةلاقد)
 هفطعب عرلا مو هارئ امأ
 روذاك ىوف نارفعز هن اك
 قف التآتا ىادباذا
 هذساكت

 رانلا طالّتخا فدك ارأ

 رونلاو
 ) رخآ لاقو)

 هل اووهنم متاهف مالغأب مق

 ئدعر هر لك. ضاررلانا

 ىدنلاْض غلا سحرتلاو

 هناك

 سكعشم ةمقب ىلع ضعب رْغُت

 ةسجا رب بح نمىئلوان

 درولا ن مىرطان ىف ن سحأ
 ةعص م اهضداغ اك

 ىدحخ نمراغصلاوهدح نم

 (رخت لافو)

 اناىكد+ةضورف

 لامعشللا امل اوى !سفن

 اههةسح رثلك ىف

 لالهاهم اطمح سوم

 وج *:ىورلا تا لاقو)
 (سجرلا
 ىديت سحر ىلارظنا

 هقاط هنمُل ا علاموت

 هيفصاو ليطابأ بتكاو
 هقاج ارتفدقنسحلاب

 نيعل ىرن نسح ىو
 هقام لح ناقرب يه

 اهاعتيكرةبارك
 هقاقر ىلع ضد ةرغص

 ليضفت فاضبأ لاقو
 در ولا ىلع سح رثلا

 روللخ ما اهيأ
 لاعور دز د



 ضريل اومادطاونونحلا
 سحرتلا مشالا اهعلقدال

 ىف بطرراح وهو لوذأ
 تاب وطرلا نم عفان يناثلا

 درابلا عادصلا نمو مناملاو

 ىرذعاف توملا ىوس ئم انكر 5 نكي م ْكي:-ىب رهدلادوءئالولو

 رمعم نبا ءاشد نأالا لضوالو * اذذبب ةرايزال مال كنساع
 جالا جوزتالو # اههنم لحلا عسوأ ف تاعج لاملاو + راملا ذذن تءُد دق رمعم نيا لاقف

 ًاوس هلاهراعذاو هانا اهضغب نم اهنع هغلب امل امم لدن نأ لبق اهتارف دارأو باهملا تنب ادذه
 زحو أ لاقوا تدع ةةن بما جاععي وهنعولط» تاهرماومهردفالآ | ةرمعهعمرة: دقلا نءا اهعلا لسرأ
 مالسلاهغلب تلاقف ك:دعةقفنهذهو تنبفتنكك للوقي ومالسلا كثر قيريمالا لاق اهلع لسد الف
 ناو نب كل ادمعاهلوت لبا هراشد كل فالآ:ة رمشعلاو د هوانمدناأ امن ان وانحرف امكان كهل لقو

 فوعتنبا ءامنملالاجةدنك كلمردع نب ورم عنب ثراحلا غاب امللاق جم هالا ىدو هب اهحوزرتف

 تناك نااهفرعتل بهذ, نااهرمأو ةفرعمو لةعتاذتناكو ماصع م اهل لاقد ةأ ما اعد اهمادآو اهلقعو

 لااهتاسراف هبنس تمدقاماهت أو ةمامااههاو ءاسنحلا مأىلا تهتناىتستيهذف كلذ نودوأ عمك
 عادوا لرثلوةتىهواهدنعنمتج رخاهمالك ت ء:«وام رالف اهنع ةبحان فتناكواهتأدابرضم

 ذم رجالا اناث نقد
 ىرستحح لاةو:درادلا

 توقابس>رنلاناورمثوفأ

 ىلعرجأ در و نيب رفصأ

 توعون لاةورض أذ ممز

 نذل تاهنشنلا باك ف

 سجرغلا ىف لبق ام دمج
 هتلطشمناو لسالساا هتلح هتلسرا ناةروفشملا لمملاب انذاك كلاحرعشا مد زبةلوهسملاو ارملاك همج مهرد ىلءاراتيدهبشت لا 007 ل ا 1 ل ا ىطحال بح رب ثيًاردزلانعضخلاح رص كلما يأ تااق ماصعمأ ان كار واملا# برادا اها رالف ءانقلا ف شك ما 0 00 : ع ع 0 5 -- . 5 2 ١ ا

 ىنلا ةرهيعلا ةيبظلا نيع لثمول اسوقت ممحبادوسوأ مقباطخا ذاك نيبجاسولباولاهالسديقانعتلت أ عن ءلجزا هنأ لوقت
 نائنجو هبت فح لوطالورصق اعدم لوةعمافمسلادك فنأامهننبةروسقابتعارالو ضاق اهرعديمل لاةملاف نس-اولاقف

 لقعنع نيبيانا سل هيف بلقت مثتلملا ذيذامستبملاببط متاهناك مف هبفقشلاجلاك ضايبف ناو رالاك ||| مهبم شت ىف سانلارثك دق

 ةضفلاك ءاضمب ةبقروف كلذبكردهشلاك انثي رتابلح ناوارج تاتش هنودقتلتريضاح باو ورفاوأأ ادنأ

 اهلع ناقرخ نيتنامرلاك نابدث ردصلا ثاذفتنن لمانالا اهتمت ثنا دةعئام مصعنيلام مصق قدقر ىدِملاَو
 سيطارةلاك اذكعىسك ةحئدملا ىطابقلا ىطكىوط نطب كلذ تكا ماس داَقتتنا !مناعنع واهمابث || ترظنذا نيعلاب هجشأ امو
 هللا ةجرالول ر صحن ىلا ىهتنب لودحلاكهمفرهط كلذ فاول لا نهد اك ةرص نكعا !ثإلَدب طاحت ةح ردملا | فرولاونيغلاب ههشأ نكمل
 ماعن شب رايشحااك ناذفن هتحت لطلاطوة-هدبل ل ءرلاصعد هناك تض ماذا اهدعمي لفك اهارغتنال | (داج ا ودادحارفاطلاقو)
 كرابتفناسالا فرك نافل نامد5 هاك كإذ لم< امهماظ :ممام ئاغص ن ماكر :رب نيابع يقاس ىلع ابكر سميتلاو هقار وأ تاك

 تزهخ اهتادصثعب وهح وزئاهطفن اهب ىلا كلما لس رأف امهةوذامل -ناقبطي فيك امه رغصوممللا | 0 0
 كلذ تك رثل د لضفل كر ولدا عاام اهلنا اهح وز رااهولمحن ا اودارأ الف هن ماخن ف عسم# فار وأ
 تنكابل اامهتحاحةدشوابيوب ىنغل جوزلا نءتنغتساة أسما ناولو لماعال ةنوعمو لقاعلل ةركذناهنكلو رودقمو

 1 (ىورلانب الاقو)

 هلىوكةاكملمواسقر لامع لع صان هيشلأت منير قوه رد يندد تح وديفت يذاع تا ن 0 تجر هنم ىذأا ءاوملا تقراف كنا ةينب ىأ لاجرلاقاتنهاونةللاجرال نكلو هنءسانااىنغأ || | هد لاف ا كاو

 | ا او ةعالفلاو ممسلا نسحت :رشاعملاو ةدانقلاب هلةبعتلاىزلا ةينبىأ ادبغشلل نكي ةمأ 05-0006 5
 نسملا نسحأ لعكللاو ميرلا بيط الا كانم مشيالو عيبق ىلع كلن «هاند «عقتالف نأ عضوا دقفتلاو ||| ميدتلاهو اتحالب للظ
 ةيهلم عوملا ةرارحناف همانمدنعو دهلاو هماعذ تقولرظنلاو دوقفملابِيطلا تيطأءاملاودو-وملا ||| سنأتسفادد رقادنجو

 لال! نسح نمل املابطاغتحالان ال هلامعو هش - ةاعارمو هلامو هبسنطافتحالاو همدةممونا !صدخغنتو (رخ 1لاقد)
 هريس تشنانا كنافامأ هلىصعلالو ارم . هل شفنا الولال>الاو ماظعالا نملا.علاو مشحلا ةاعارمو هتمرت تويعا وهناك

 نافاحرف تاك اذاح رثلاو احرت ناك اذا حرفلاك لذ عمىنامم هردصدر وأ هرم تصعناوهردغىئماب رينانداهاطسو مهارد

 رثك أو اماظعا كل نوكءام دشأ امارك هل نينوك-:ام دشأو ربدكتنا نم ةبناثلاو ريصقتلا نم ىلوالا خ 1لاقو)
 الو ىنيعزيب هتلاغانوالاريذ ترم امهامأابهتلاوتلاقف اقفاص كلن وك املوطأةقفاومهلنينوكتامأ] 2 قينأس جرئاندنعو

 ا : سوفنل اهسافناي ابحت



 هراصأ اهف ماه نمثالامتد :

 الوهببسام ىردبالر ورم
 ئح امستماكحاض ل از

 دالب نيدلاو هنم حيرخ
 ةميجلا املا ةفوصوم

4 

 ريمالا ىلع هلحخداف لزنم بص أو ل مبذعأ ىلع دراولاّمف هنأش نع هلأ تحاخلا ىلا لبق ا و بابلاب هريعب

 لاقى ارعأ ابك بط امرمعلاه هندي نيب لثمالف
 ها * ىدسام لق هللا كس

 اوراغتناو كل 1!ىنولسراف + هلكلك ىلع رهد خانأ

 ىحساحبال هتلاولاق مثاو رظتناو كيلا ىنولسراف لوقب وهاتف زري لعف ةيحيرالار عتذ اةلاق

 توما يول راك باطو د هدعاس نم هدر وراغشبدفلاب 4س أو اماع مهعلا عد و

 نا اوةريبك ةمعنوةريثك ةورثو قيثو لصأو قا ر عاتدد : نم ىبا نيئمؤملا ريمأا لاق هر ذي : ند رحال

 ةعيض+ ق دن لق ىنتطءآ امىنم تذحاف ةهحلكنم ىبت دصق مايالا فو رصونامزلا نة<ثو رهدإاٌثداوح

 ا نيد ىلعو ادلالوادمسكإمّآال تحعصدقو فلتالالامالو مدهناالا لزنمالو قفداالارمالوتد رحالا

 0 0 ا

 اذه ىضوم ىفالا اهلثمطق ىئم رهطام او هن<#و رهدلا ا ا اذهو لا

 ةرسمعل هلرمأو اذه نم اناسل ًارحأ الو ابلق ىوقأ الحرت رام هئاَسلل لاو تومألل مست

 كنود لاق ع ا بلاط تأ تك 3 ولا ريمأاب لاّقف اموب قدرطلا ىف لحر هضرتعاو 3-3 درع ل

 ىرتشأام كامأ تسا لاقاموب شاوابوستسا لاو ىشملا نعزحاع ىنا لاق كل هنئا اهلهس قد رطلاو

 ايدعتسم كتبت ىفا نيذمؤملا ريمأاب لاق كرقغل عل ١ ضرف كننع طقس دقف لاق ىرتك أ امالو هب
 فقل كلوا سر نقلا لل ل | ةسمخ هلرمآو كحْعف امشفتسمال

 هيلا تكف نلا ىف ةذم هاسانت رباك الاو فارمخالا هاش نم ءرهشا ان رعاشلا

 ريالو ءامال لسصاوملا سجج ب حرم ىذب خارفال لوقت اذام

 2 . ةبيعلاو واضّيلاو

 نيددرب وصف مهروعم

 ونمو ْكل حاذوهنم
 ٌىْزرسم هوشنمو تالمح

 كحد: رورسم وهنمو
 رك ذفعباسلابابلا )<

 ىلا تارهز عسيسسأ ١

 ديع صف رصمب عمجت |
 اهيف ليقامرك ذو دحاو
 روانءو موظنم نسم
 ىضو *«( كلذ 0

 مدهتاملوأوهوسجرتلا

 نابلاو سفن اوهركذ
 فرعيو ىوتسملادرولاو

 ر-هزلاو ىلاعقلاب اضن

 ىيييصتلادرولاو نيمءاملاو

 )إ ْ ا عيمسلا هذهفاهرخ اوهو
 هلت جلا تار

 ا را رسما سانلا هلا ٌلاعر رفغاف د ةلظم رعقىف مهعسأك تملأ

 رثالاك لب تناك مه_سفنال نكل < اهل لوم دقذا امم لورؤو؛ م

 تمرحا دق ىنا نيزمؤيلا ريمأاب ٍلاقف د ىف امذ لوقبال نا ىلع هدهاعو هحرخاف هجر اهأرق الف
 ىسعف دوجلاب فورعم هتاف ىرفعجلا ةثالع نب ةمقلع ىلا اباتك ىل بتكن كاءلف رعشلاب بسكتلا
 مان نا ىشحعف كلماعي ضد هنال حاتح كلذ كيبلع سدأو هريغ لاوس نع نعي نأ كتءافذل

 ناك ناو هناف نيرسنلا
 3 ع 5 5

 روهزل رطعآ نمرمهم ىف
 دودعم رم هنأف 0

 ا ١ 3 رد ىلع نشف يلانلا بحار نار كك مالا ىلا لصو الف اباتك هل ىتكف هبماع كرمت ىناق

 قول دا ىينصتلا دشنأو انك , فئوذ ةهةلع لمعف هحاص نعلأسف

 مف حسقتيلاالو سجرتلا لئابحلا هّتَقلعىسمأنارودع * يعول 7نم ءرملا ينل ىرمعل

 عسيسلاةلنىفادودعم نكي لئاط كتتومدعب كاحفاف + تءناو ابحلامأال ىحتناف
 ليقام:كلذل-التارهز لئالق لايلالا ىنغلا نيمو * املس كتتيقلول ىدب ناك امو

 نع ىو رام سحرتلا ىف ىهلاق امتاعرب ةقانةئاملاةهنم ثلمأ ىلاقو عومدل. ءانيع تفرورغا دقو هلا هدلو مق ىضمالف

 هنلائذربااط ىنأ نب ىلع هل قبول ىتح - راعتتلا دالوأ ضع: رةتفاو © هب تعفشت نءو ٌكننطو كاع بيمتالو ةفعاضم كل

 | دارأو هنم اهنك ضبق املا ايكرأ ناكو ردعم نب هللا دبعا اهعيب هتمزلاف مي ناك ةب راج ريسغ
 هبضمدارأ الف نابكابتي العفن هل نذأت اهعدوأ نا كلضف مامت نم ديرأ ريمالا ا أ لاق فارمدنالا
 هععسن رمعم نب هللا دمعو هثيز اهنع

 سحرتلا اوجثلاق هنأ هنع
 ولاوةدحاوةرضم ويلاىولو
 رهدلافولو ةيمرهشلا ىف

 نمةمح مد باعلا ف ناهةىم
 ١ ةغالبلا رارمأ -ع )



 خنت 5 هماع تناك ام

 نم هنم ضيفيف اهراقنم
 كلت ناكس ىكبامهاملا
 مهثاومو مهعور زودالبلا
 ةنسلانمءا ار وشاعلثمولا

 قتلعفاك ل عغتف ةلءاقلا

 نم اذ هوىضاملا ماعلا
 ى 3 (اهسداسإ) ب بئاحلا

 ببر قلبج ل صوملا ضرأ
 ربدهيلعىرسشلاة محا نم

 نئفاتللا زد 4 لاك
 ةليافدعةبقى راصالل

 نبا طب-لاق ماعلا نم

 ةعاج ل ىكحى زوجلا

 كل”ىهنا لصوملا له نم

 عبج هيلادعصت هلفللا

 ابندلا ىف ىّبلا سفانللا

 سانلانم فول هيفثدبدو

 ليللالوط اهلعنوشع
 دحوم ا علط اذا

 ضرأبو ر ٌآ سذئانغلل

 د :اك-ولوقآ هلثمب رغاا

 ةروهشماضل ار زارزلارد
 موأعم موب ناك هنآ كلذو

 روز ررلكهدصقب ةنسلاىف

 لك عمو ضرالا هح و ىلع
 تاتو زر ثالث دعا و

 ناتنثاو هراقنمىةدحاو

 كلذ نوقليف « لح ريف
 هلافتعاداول دلاقهعيج

 مهج رسل مهفكامتابهرلا

 نابهرلا هنم اداو

 َىك الا ماعلا مهتفلكل

 نموهوهممو رقر دلااذهو

 لاق (اهعباس) بئاععلا
 عيسرباتك فىرشتزلا

 اهانب هني دمت درارالا
 عيت هما اهامعم عسبت

 هني دمىهوكرتلااهعساريغف

 ىبتلا كلسملا الات سنت

 دلاخ نب ىعل دبع ىبنكلو »“ اللاقف :رح تن الهىدنلاتلأ-

 دلاو دعب دلاو نم ىتثراوق * ةئارو لبال لاَ ءارش تلق
 دنعات أ _غنب لام ىيمصالا (ىكحوا) افرحي عبس وةعست تناكف مهردفلاب ني ددبلا نم فرح لك نع هلم اف
 هدشناف ىلصوملا مهاربا نب عما هيلع لد ذا دشرلا

 لبس ن/ص أ :امىلا سلف © ىرصقا اهل تلد ىل لاب ةرهآو

 ليل نيملاعلا ىف هلال * ىرأاموداوملا نالحن سانلا ىرأ
 ليلق نيلعت ا * امركحت نب رثكملا لاعف ىلاعف

 ليج نينمؤملا ريمأ كرو * ىنغلا مرحأ وأ رقفلا فا ف يكو
 لضفاراهلوصف نسح ًاواهلوصأ نق :ااماهم انيتان تايبأ هنلوعمااب مرعالو فاذتال هتلاود شرلا لاقف

 هلع ئانث ميرا هلع ا ىرعش نمريخ ك عجم نا نينمّؤملاريمأ ا. هنئاو قصم !لاقفاغلأ | نيريثعهطعا

 ىنم لولملا مهارددبصت لع ”اهدإهناتإعف مهالالاقاغلا نيعب رآ هطعا لخفان لاقو ديشرلا مستف

 هدشناف باهملا ني دي زب ىلع ةعا شق نم لجر (مدقو)

 قاوسالا عمت كباب تاكو *< هروعسجم مس ماولأ ىرأ كام

 قاشعلا َهِإتاق 5 « امشاع مراكمال كتر ىلا
 فالحخالا مراكم كلا ىح 5 تحعداق دالبلا كيمعنأ تاكو

 هدشناف هيلع دفو ليقملا ماعلا ناك الف راند فلاب هل صاف
 تلطتن ىذلا نم كيلا تلط د ان اقام اذا ىردنام هللاو

 بسنت مراكملا هل لاوس ادحأ, « دحن لذدالبلا فاني رض دقلو
 تهذت نم ىلا اندشرزاف ال يي انتدوع ىلا انتداعل ريصاف

 نملحر سابعلا نب هنلادبعةأو 35 تُْش ىمدعف لَ دابعلت و رباصنخن هللاقو راني د فلاب هل صاق

 كياكربت |كعساي هتمعم ىناودوإوم هلمللاهذه ىفىدإو هنأ سو هم هيلعهتلا ىلصةللالوسر ميلاف راشبالا

 قلطنالاق وهلدكواعد مث ةبدصملا ىلعرحالا كل لزحأ اوةبهلا ىف كل هللا كراب هللا دمع لاقف تنام همأ ناو

 انيلادعىراصنالل لاقمثهتبب رث ىلعةقغنلارانب د ىتئاملح رأل عفدا اوهنض< هد راحدولوملل رتشاف ةعاسلا

 مومنأع اح تقم واهتلاول ادن تاع ىراصنالالاقف هلو هةفنا اف هو سد شسعلا ىف ةرانتح كناقلملقدعب

 رزغأ كمركلطوهدوهجت نمرثك أ كدوحوفعناد هش نواملات لترصقْكةبسهنكلاو ب رعلا هركذتم
 دفو ذاهؤاساح هعموهتبحر ىلعلطموه ىسلاج مول تاذوهانيب ىوط ن كلام رأى تحو * هلد ونم

 كتبغرماماتمدق لهلاقفهمرك ىفنظلانسحو ريمالا لان ف عمطلالاقكمدقأام لاف ىنارعا هماع

 اهنرغصتسا ةياهملاو ةمانعلا نمباس امتي رالةرتمالا ىلا لصأنألبقاهتلق اب ةعيرأمنالاق ةلبسو
 لدارمتلن دةفالاو كابلءانعردقف نسح تناك نافاهفدشن أ موه رد فال 5 ةعب راب كنماهتن رثشالاق
 دشنأو ريمالا هيأ كلذ. تنضر 0 عا

 هسحاصررهدلا تال عىادب د تقلعت حر هدلا ىشحأ تازامو

 هبلاطم اعيزمابعسمص قت ص ىأر « هحانجتعرهدااىفرابإف
 هبناوح وهفانك [ىرولالظت د خاب سأرنم مخلا ثيح ىف 1 ر

 هيثاك# م-بلعتداجاودجأْ اذا * هنودسانلا اوثنغلا لامك ىتف

 اههف هتكراشابح اصل تار ريمالاا ميألاَمف مه رد فال هرشعالااهتمةامهتلاو ك ءلءانح رلاق م

 عيبلاف تكلاعيج و ىالمت لاقثكنلاب ٌكسفن تع نط كلاملاقف ىبدب يضر هنطأامو

 نمامول ه ةريمهب رمع فرشأو * مهرد فالآ ةرشعب هلرمآو كلام مضف كبرسشلاةايحنمنوهأ
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 هنماكت اعرثك ا هعمسأ امنوكملالا اد>اواناسلو َنيذذأىل هللا لعام لاقف كلذ نع لئسذ تملا
 كوأملا بعص: نمىلع بحي (ءاسؤرلاو ةداسلا قالخأ مراكمو ءاغلذلاو لوأملا رابخأ ىف لصف])*

 راظذ , تالماكدلاىدالاو ةدسملا ةسارفلاو لعلا نمهنم كلا دب رب اع هتفزعم عم ن وكت نأ ءاسؤرلاو
 ٌعاوحءاضق ىف طاتلاو هفرعي 017 هللاقيامىلاءاغصالا نسحي و اباوح و ل لولا عضاوم
 كب نيذئالل كتابلط لاملاتوس تلح اة عل داؤد نب نجلا امون لاق هنآ َق اولا نع 7 سانلا

 م كانو كل ةبوتكم اهرحأ رئاخذو كد لستم اهركش ان نموا ريمأ الاف كيلا نلسوتملاو
 | ىف دب زبام كانعتمال هللاو كرد هلل هللا دنع ابآاب لاقف كاع حدملا دول نسلالا لاصتا قشعالا كلذ
 مسا اماشم هعما ناك اذا كلذ ىف لبقو * مهرد فلأ نيئالثب هل سأو انبف كتبو انل كَمْ
 عم دوصقملا ضرغلا هب نيبنام ىلا هنع لدعيلف كلذل ابسانم هباوح - نوكي انم لئسو ةتدنك وأ كلملا
 لئسامللسو هيلعتلا ىلصونلا مع هنع هللا ىذر بلاملا دمع نب سابعا ِث ذاك ةعرسو نرخ

 تداوانأ اوىمربك أ [ 0 هتلالوسرلاقف سو < هيلع هليا 1 هللا لوسر ما اود ربك ّ اعأ

 ديسلا ن نيذمو م ريمأ لاذ ديلا تنأ هك لاّقذ نومأملا لع نع ا نب دمسأا لحد امل كلذكو هلبق

 0 ربمأ لاق دعس تنأ هيلع لد امل ةرم نب ديعس ةء واعم ا * سآأ نءا لولمملاو
 ا نب لسضفلل لاعذ ن 0 ةمزح هناونا بناج ىف اموب ديسشرلا ى ارو ةرم نا انأو ديعسلا

 9 : راح تناك اهنال ديشرلا مآ هتةفاوأ ناري لقب و حامرلا ىورع لاق لضفاب كلتام هبحاح

 ىوسانيعمهردفلا فل انينامت فا وتامةدعسمنء ورع ناةعقر نومأملا ىلاتعذر هنأ أ (ىكحو)

 هداولىلاعت هللا كرابفاملا هّتمددتلاطوانن لصتا ناكل.“ اكلذ ةعقرلارهط ىعقوف اهماع دبزءاع تان

 هرذبتو هدو> وهفارسا قرفعح نء هللا دبعةن واعمبتاعو »علت اهفمهلرظنلا نس -او ,فلخاهف

 هدامعع نعى داعتءطقنا ىش افةداعهدامع تدوع .وءداع فدّوعىلاعتهنلاثأ ن نيذم ملا ريمأ اب لاف هلام

 نيعب د رأن مرتك | نينسأ شب نفل ينأباببانعئجا لاق ىبتعلا (ىح د يعم داع عطقي نأ

 ءأ ارجهل-قانيلعوهعاطو ا جركلا لمع اندعو دقو ارئازو ارعاش

 0 هيلع ا ضرالا ىف هقمس مناف عضوف اغيس ادلّعتم

 ربك اولجأ ىدنع مكندانأ ب مدنعديالراوزلاريشعم انأ
 رفغموديد+لاىفاصنمض.دأو * ةرثنوداو> لامزم ىنافك

 هبكترا ادى االاراعن ا (رك 0 هتقاط دهح انمدحاو لك هنم ل محافلاملا وكن ألا و انعىلومث
 كلا ىهلاذكاذىف هلليقفاغلأ اهتعف تناكو رانيدىلأ ب لطف !هف هومواسف» رادع ىلإ جاه نب ند

 انزاوح نمل قمت" 0 اللاقو زان ؛ دفلا هيل ا لسراف كلذ, ف لدو امه فلاب فلد نأ راوج و

 نرعلااخأاب لاقو هتئره ةئاثرإ هيلعدشرلا ادرثكةساف ةنس تاساب ةلهاب , نمرءاشدشرلا( حدتما 9

 هيداوىلاراشأو نيغَتاولا نيدهىف لقف همطان تنك ناف كل هنط؟ ور اذه كييلع مظعتسال ىفا

 لوخت ةهيدنلاةب وءصو ماقملاةلال- وةاحافملاةعو روةب رغلاةثحو نينمؤملاريمأ اءلاقف نومأملاو نيمالا

 نسحأام كلردهتادسشرلا لاقنلوةلا رفانفلأتي امشي رنينمؤلا ريشأ ىناههلف همالكو غسيلبلا ناسا نيب
 تسفندقل نينمؤملاريمأاب لاقف كناضءاول أرعش نع اضوع كراذتعا انلعح و كنعان وةعدق كلبا -

 5 لاق مع قابسلا نادبم تلهسو قانملا

 م ا « دم دعب هللا دبعل تننب

 اهدوع نيذمؤملا ريسمأ كا امهنف هللا كراراهابتط امه

 نأ اف هدينهلاقذ كناس>انودكلاؤسن كالو كتحاح لس كلذ هللا ران تنآو نينمؤملا ريمآ لاقف

 دشن أو كهرب نب دل نب ىنع ىلع (عار «ثلا ضعب لحخدو ) ةئسالك ىف كل ىه لاقو 4 فعاضد

 نعاودعب نيش هإتقمف

 كل: تفثشكنا ةبرسقلا
 ركسعلا نم دةفو يواتلا

 رع نم كلذو ريثك قاخ
 5 لاا نودرجي نيذلاك !وأ

 ماظع نع
 بئامعلا نماذهو ضرالا

 5 ام لاو (اهعب ار)

 نم جنفلا لسح 1

 اهفانث دل لاح

 تام مهول ولك

 اهلةمأ لك ة ةمآنوعسسسو

 باعُشه قو كالموتاسل

 باب هب ةئبدمو ةيدوأو

 هناعش ىدحا ىللعبا اوبالا

 ادحاهلعح وى :رسك اهاند

 , هنيبور وحلا نيب الصاف
 هدم وزوسا اهدح لعحو

 لبا للاعنأ ىلارخحلا نم
 نيدسعي أ نم و كلذو

 ىلا ىهتنا ىببح اضءرف

 لك ىلع لعجو ناتسربط
 لبجحلااذهنملايمأ ةثالث

 ةايودح ودمع :ودير1ا نماياب

 د م ال لانه كسأأ او

 ودعلانمدحلا اولففدا

 مهريغو لرتلاو رولا لثم
 فيدو رثلبجلا اذهفو

 اذاف كلما سأر ىلع در درعلا

 زامووسم ماعطلا ناك
 :ةماق هلع 5 درعا

 ىح(اهساغإ) لك الازم
 نءهللاهجرى زر ولا نبا

 ضصاعلا نيو رعنبملل دبع
 نيدلاق هناامهنع هللا ىذر

 نمهطب ١ نيسصلاو دهلا

 ساخن نمدومع ىبع ساكت
 ل اروساع مم ول ناك اذاف

 اهنع ةرمىلا اهقيعد زم

 ىلعت داعم همم بد رشف



 تَّورحلات ال اوءوردلا
 نيتاسبالوةعار ر مها سلو

 الامو المحن سانلارثك ١ مهو

 -ههكت املا هرصتتب
 ا م

 تاق الارثاس نم عنل نم

 اذا مهنا مهرمأ بببعن مو
 ناك ناف ثبملا مهف تام

 لاحريلا هراحاالحر

 توكل وهءاضعانوعطتةإ

 ََ او معلا نم هسماظع

 ةسحأت هج نولععو

 ويلا كلر لإ هنودضن و

 ىسعلاب نوفق وهلا

 ناوءلانماهريغنوعذع

 تاوهنملك أينأريطلاو
 اهو ع ]نا لاناك

 ضرالا تق دسم ىلا

 نمعطد د واهماطءنح - رف

 ةرسح نمو ةأدعإلا اهل

 اورد ال نا كولملا
 سما جمال مهمد>اوىلع

 نوعرطاالو فرعد نيدمهأ

 مهرصاخو هعاط دال

 نيرمج نيدلا فمسريمالا

 بحاص نياك ةفيلخ

0 
 او 1 04

 مهبطاحأ 2 ركسعلا

 ضرالا تك نم جرخ

 ةوسالا

 اوراشآو اوقوف يا

 لابيجلا ىلا مسمي دنإب
 م مهي .المالكءاوماكتو

 عرباذاوضرالات < اوناغ
 ! تذاكر درو ملأ ةمظع

 لع طخ اجلا
 ركسع !نم ق.. لف ضرالا
 ههحو ىلع طقس نمالا

 هبحاصهسرفب مدصنق برطو

 ممهعامج

 نحتو اهعمدىلء ةرحالاذخ او اهريةو عة ىكبتو هيهثلارمأ دو ريصلا نعى بهنتو هنغ هللا ىسمندقو
 اخي الاقد) راقولابنودعلا هتظحالةمك لاب فر عنم ا ثسملا ىذؤ) لو ىلا

 لاقو) هسفن نسا هد ءلس هز ءتردأ اذاو ورا ع نسا هتراعأ لح زىل !ءابندلات ايقااذا مالسلا هماع

 (لاقو) هدضعن همفس هل سيل نملذو هدشرب مكح هلسل نم لذ (مالسلا اههلح ىلع نب نيسحلا

 كلسف لّمعلاو مركللا عمر بكا خ م زب لهلاو لبا عم تاون دعو طر ىرصملا نسحلا

 ىو ءاضن مد 0 ىدانألا (اضيألاقو) نينتسح ىلع تطغ < ةدمعو نإ ةادس ىلع تطغ هئيسح نم

 1 (نوطالفألاقو) ا نملا ىهر ءادوسواهلع ه زاناكم اسمرار ةمعنلاب ءادتنالا

 لاقو) كييلع طدءاسوهو عيبةلا نم كلف سدلامب كمذ كننع ضاروهو لدجلا نم كبف سيلاسع
 هسفنب برخلا ةرشابم ىلع هومالو * عبش اذا مئالاو عاج اذا م ركلا ةلوص اونا (ردنكسالا

 ىالا نوفرعيال ةثالث (نامعل لاقو) ىسفن نع لتاقأ الو ىنع لتاقت نا لدعلا نم سنل لاعف

 هيلا كدا دتعالا لوخأ الو بخغلا دنعالا ملحلا الو ب رملاىفالا عاملا فرعت ال ةثالث

 نماعبلالو بدأ يغب نسملا الو ةرالح غب لاسجلا ملصرالا ةجلالا حصنال ةسسمخ (ولعسرا لاقو)
 أيشمذيالن أ لقاعللىتبذي (سونيلا+لاق) ق.فوت ريغب داهتجالاالودوح ريغب ىنغلاالو باق ةوقريغب

 هقيدصن مهرس متك نم لقاعلا( طارةسلاقوإ) هبف هيلعروت-موه أش كتتهيالؤ لائم لعفي وهو
 نانو لقاعلا لز امبرف لغاجلاو لقاعلا ىلع هرمأ متك نم مزاجلا دق اودع تاعنا اعرف
 نيد قرغنالو قحريغ ىلع ىكاقش وى ريغ ىل لع تضغب قدحالا (سون.لا+ لاقو) لهاملا

 كتاع مامز كيدان لعدا كلا اهيأ لاكو هعادو دذع ندنكمالا وطنرا ىدوو * هودعو ههد لص

 مهلعةدشلاب مهجر خت ملام كتة.عررولَو كل نفاض انآو ك.تردق الم كلوفعو كدشر لوسر كيتانحو

 هيلاجات ءاذغلاك ةّقيط تاةيط ثالث تاودخالا (نومألالاق) مهلا نانحالا ةرثكب مهرطبت و أ

 عاعلاةد) ادنأ هيلا ياتحال ءادلاك ةعيطو تاقوالا ضعيف هبلا جاتحي ءاودإاك ةقيطو م 2 0

 هيهتهجاو نأ اويل دقف هريغل هتاقناو هتنحن دّعف هنم هتنك نا اببع كح ع نم تنًاراذا مكر

 تالثب لش داهبلةقامندلا تحن كس نماَضنأ 1 لاقو ثيدالا هل رك هتبم دف

 نيد ,سانلا رثك ٌ قرات لامر *© هؤاهتنا لابسالا لما هوانغ كرد: الر قفو هوانع كلفن ال لْعْش

 لاقو) ةايخلا لوطق اعمظ ةيوتلا نورخؤي و ةرفخا!ىفاعمط بوذذلا نولمعب امهدحأ نيئيش

 لقع لاق كلذ قز ربو ناف لاق هبوفتني لع لاق ايندلاهف لجرلا ىطعيام ريخنام هذي ول (رسك
 د>وو د“ دايعلاو دالدلا هنم حي ربا هقرخذ هم هيلع لزنت ةقعاص لاق كلذ ى كر مينا لاق هي سي

 اذاو لطاب صرخلاف اعهحردعلا تاك اذا اهنق ل ةقرو ىرسك اتق نيحر حرر ةدعمف

 (داخن بى حلاة د) زعدحأ ١ لكن ةقثلاف اعايط ردغلان اك اذاو قجح ايندلابر ورغلافاة- ا

 نامل لاقد) هرم ىوتف تبدس ريغ اناسنا تضغأ اذاو هريخ جراف باس ريب اناسنا تدم .أ اذا

 ءلاشمف رشلاب فرعت نأ نم كل زيخ هيلا ٌكفورعم لص: ملنم كببيف ريداب فرعت نال ىنباب هداو
 او رذجا (ءاكملا ضعبلاقو) هايذؤي مل نم امهلتقي برقعلاو ةيحلاك كتءاسا كنيلا لصت مل نم
 ءاسأ نك «ىبسم هنأ ملعب وهو هاسأ نم سيل هنال لداعلا ورعلا نم مرد راك 18 لخاملا قيزرملا
 لأسو د لطابلاب كلاضرأ نم كلثءو قلاب كطضمأ نم كمن مهضعب لاق نست هنأ نافي وهو
 لاقو) هلشيعال فئاملا ت تن : ًارنال نم" الزان نيم الار لاهور وسلا اهلل عوشيتت نوماملا

 ةماعلاو لعتامب د ةصاخلا نال نيتسايرلاز وا لاملاو ا هدلول (لهس نين سلا

 هيصخأأ الام هللا : نمو تعصأ لاق تعصأ فيك اهكح م لايسو دب كاعاج كلفت

 ريثك مكسحلا نامقل ناكو ه« رتسام عيبق 1 لك اههيأ ىردأ ا هنصعأام ةرثكا ٠

 نوكلا



 انإ

 ىف ةيراسرلاىف ةيداعرلا تلاق ئبدحا ءامسشالا ىاق لك فاض نيح

 لبق ابالكن ونءءالا 5-5 0 اابق نومظعالا تلاق فرشأ برعلا ىاف لبق ةسار ننم
 ىلا مدتعملا لحنذ لاق هم نعد) ةحاح هيلا ل ثناكن م تلات ل دنع سانلا مظعأ

 ىراد نسحأ اعا عفان 1 نينس متل ار ناكو مف غلا هيا حزاست دوعن هرب راو ناقاخ

 فاأ ةتام هسلع زئذب نا صاف وسحلا ىسهف اهف تنك نيرا دإا ىأ شمول ا قاتم راد مآ

 بحبل ديشرلا ىلع ن نيذس م دسأ ىنب نم ىص لخدأ لاق ىرذالملا (ىدو) مهرد

 هنز وف ناف نتنمؤملا ريمأاب كبأ آر لع راك كل بهأ نا بحتامدشرلا هللاتذ هتحاصف نمو همم

 3 وَفاَحخ ثمح

 نيب اهعضوف ريئاندو 1 1 مس ُكءمالا اكدوا كمنالا نيدال هناق ه هرج 0 امندلا ىف

 هدء.:برضو نيتاه نم هذهو ىلا هللا قلحت بحأ نيذمّؤملا ريمأ لاذ كيلا امهمحأ رثدخا لاقف هردب

 رس تبيلاب هلم فاط ىدهملا جالو #* نوماملاو نيمالا هيداو 7 هلعحو لاع هلا ريناندلا ىلا

 مهتضعو نولدلا مهتحدفو نورعلا مهنع ثدن نولظتم موق ردسملا 0 ةأما مهسف
 لهف قيراطلا ءاضراو لبسلا ءاندا م-هلابع ترثكو مهلاوم 1 تهذأو مهلاخر بدفم نونسلا

 ىارعا لاقو 0 ةئام اهاطعاق همداخ صأق هإه ىف هفلخو هرغسس ىق هللا ه ٠"الك ريخت ع خم

 ىنا لوقب ريثدز] 7 (ناكو) هنود موملا تنأ نم ىوذ نوكتف هنوصاام ىلا كضرع جوج امو 9

 لأسو اه اضرلانال لدعلاب محأو رئارسلا نعال لامعالا نع صخ او تابنااال داسحالا كلمأ
 ةحمنوأ ءاريغ ةنر ىف ءاروس م نيذمؤملا ريمأاب لاق لضفأ لاملاىأ كراخلا نانس نب ع

 بهذلا نع تنأ نا لوب هل هلل هن واءم لاف ةراوح ضرأ ىف ةرارخ نيعوأ ءارمضخ ةعقنف ءار

 نو ب ادادزب م انيك نانا امهلع تلبقأ نا ناكطص ناز امهلو لقاعللامو لاق ةضغلاو

 ىلا سانلا هل عمخ هرداذم ساق هل نير كتم كلذ كم م لهأ ل ةكفربنزلا نب هللا دمع جاخلا لمق

 هللادع لق مما عتس او مراكنا ىنغلب ة 3 ملهأاب لاق مهبلع ىف ىث 51 هنلادمف ريذملا دعص مث م نوسملا

 نكس اومالا هال ءاقك افلعا عوار ةذالدنا ف بغرىت>ةمالاهذهرا ن نايس ةناوالأ زلا نما

 هحو رنم هيف قت و هدد هقلخ لاعتهنبانال ةن1اةمرح مدآ ثعنل ءاضعلا عنع امنشتاك ولو هللا مر

 ةيعكلان م ةمرح مظعأ ةةقئاورب لا ثمان هللا ىلع مرك أ أمداو هتنح هنكساو ا هلدعماو

 لهأ ىلع كلذوطع مسمابأ اروصنملا لتقالو + كرك ذيهللااورك ذاق هتئيطخم اهنمهحزخأ هاصعاملو

 هلئقالا هلامزم اشدحامهل مدد او نيد ومالارسكو ةفالخلا امهاذتأذا هازحتاك" اماولاقو دادغب

 انثدتيمنسح أ لمأنأ !تنا نب!فلارمش ةاعم هّييطخءانث 1فلاقورينملافر وسانلااعءدنر وهذا كلذؤ اخ

 متاللا هلع ولام هدي وط ثسحو هتنداسأ نم انلعو هرهاط ندسح ىلعهنطاب م باخ جب ءاقو

 ةمركمةبوقعه هلجاعت ملام ريخأت ىنحعو هلتقىف ارذعلهمف

 ديزب ” ةمكنملا مسو هم هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق «(ةمكشل نم جاوفأ او ءكحلا مالك ف لدف)+

 لامالهنع هللا ىضر بلاط ىلأ ن.ىلع هاورام ممسسو هيلع هللا ىلص 1 ارش في رشلا

 نك نب رد الو وقفل الو ريبدحلاك لقع الو بعلا نم ليكتو] ةدحاوالو لقعلا نمزعأ

 ناعا الو ضد دارغلا ءاداك ةدامع الو قدفوتلاك دئاؤالو ملعلاك فرش الو ندالاكث اريم الو قلخلا

 نيب نيتفاح نيد نمؤملا اههطخ دك معو الع هللالع (همالكنمو) ركفتلاك مالو ءابحلاك
 ركبوبأ بتكو # هب ضان هللاام ىردبام ىب دق لحأ نيد و هب عئاص هللاام ىردبأم ىضم دق لحأ

 نم ةفيطل ةتكن * حورلا ىهام حورلا نع هلأس نيح مورلا كلم لقرهل اباوج هنع هللاىضر
 أ انا سلع لعحو امزز اهلع كل لعحو هكلمفف اهنكسأو هكلم نماهزربأ تراب فئالل

ِ عرزجلاب سانت ةدئانلا هلا ىنل هنعهثناىنبذز باطحلا نب رعلاّو دب لدنع هلامذأ هدنهكلام ثمذوتسا
 

 بأي هيفدح و و كم ادبع
 تورمشعو ةغذ رآهبلعلفقم

 اذه ءار وأم نولع الالغت

 قب ررنباكلمالفبابلا
 لداللاقاهكولمرخ اوهر
 بابلا اذهىفام ةفرعم نم
 ةغقاسالا «_لاتعّمجاو

 لءغبالناهولأسو نابهرلاو
 نع ىدتقب ناوكلذ

 ضرعتب الولوأملانمهقبس
 لست لفتابلا كلذ خغل

 رواصت هس اذاه.هحتف و

 مهلاعثو مهل ويخ ىلعبرعلا
 مف مهةويسو مهحامر و
 هدلببرعل اتاص تاتا

 اهوكلدمو ةنسلاكل:ىف
 (اهيناث) بئامعلا نماذهو

 ءاطعرمسل اون ىضاقل |ىكح

 هللاقي الي ناناجن نبا

 قرسشلاب ممر ةروك لبح
 تقنراغلا ىلعأ ف راغهبف

 هملالخداذا ْز زوكلاومغ تك
0 

 اهددع نابضق نمةمزح

 ىردب الايبضقرشعة سمن
 تاحاذاف ىه؛ئيشىأ نم

 دحاردقب الهدقعلا كلت
 دحأ اذاواهلتمدقع نا

 رخو ةمزملا كلت تاسناالا
 ىرخأتلعةسراغلاع نماهج

 انآ اعاد اذكه اهناكم

 نوكامب رمثأ خ نماذهو

 نم برقلاب و (اهثلان)
 ىف مياظظع لبج كيب رد
 اهللاقي ةعيض هلفسأ
 كلذ ىنعم تاداك ةر وز

 ن.ثاوجلاو عو ردلاةعنص
 مهءاسن نال كلذو

 اهيفنممبجو مهدالوأو

 لع ىوس ل غش مهل سل



 مواهنع لدعوابعرهيلق

 لكوو هاك: مو اهماك
 ا.ناحور هيئاجىلا ىذلا مرهلاب
 زفصأدرمأ مال هر وصق

 اضاأ ةعامج رك ذو انانرع

 || دعيةصهيناىلا وروما

 لكوو مهنع ببغب محرم
 انئاءورريغصلاوهوثلاذلاب

 ةردعم هدف عش ةر وصف

 باين هياعواهب رذ وهو

 3 موكرك دو نايهرلا

 تارممهوأر ون اةزيدا لهأ
 اذاف راتلا ف ارطأ ىف
 مو منع تغب هذم اورق

 داع هنع اودعب اذانرهظي

 املع ناك ىتلاهتلاح ىلآ

 ةبيعمارهالا لاوحأو
 سانالو ةدن رغاماءاكحو

 نم ىهو ريثك مزاك اهمف
 تئارغونادابلا ت تئاع

 فاكردقلا اذهو نابنبلا

 "ىلاعت هّياوانَه

 م-مو بابلا ةئاخ)

 ناطتسملا هرئاط

 تبدا نمولوت ًا(اهلوأ)

 دد ا علا تادلبلا

 025 نيم سل لب . الا

 ةفشدماوا لاق ةنيدمق

 نمةسعا>لافكولملا
 رصقىف دحو هنانيخر وملا

 ةعب رااهم ةكحامملا
 نمددسعباحان تو رع و

 لك ةعئام ىردال اهكام

 م حف لف لع بم
 لا نءكلم وهبحاص
 ناهلس ةدئامهيفدج دو
 لات مالسلاامهماعدو ءادْنا

 نمىهو كامزلا ة 1 صيف
 توقاملا نملمقو تهذأا
 رهوجلا قاوطأ اهاعو

 ندداولا لا تلمف نْلا

 | ةلففل اهتنح برحو ةلفحل اهتسرغ ةيابص ىسهااورثك امم ريحت ىفكو لذام# هب عرق نم بنذلا
 نانرض ةرخ“ الاوان دلا هم هشضوهاع هريغ باتغم بر هرم ن موال بد ردو هريد د ةفنال دنعي بر

 رار اننا ايم هعشاوسمق لاثمالا نم هيلا رفمفي امثو) ةمئاثلا تطخممأ ةدحاولا تدضرأ اذا

 ىج رداف كشعب سبل هالحر نئاخع 0 هلا عاق ارثذ هعقومىف هر حزني

 ورم تن كلاك الو ىتف نادغسلاك الو رم هلهأ سب نمابلك معن تناصا وهل كار كنا عب
 الو ةعجمح هارت نأ نم ريس ىديعملاب عمست ئللا تءيض فصلا مملا 3 ىو 4 بى ولا نع

 افشحأ ' دةف بثذلا يرتسا نم دعس وزد داو لك ىف عانقلا فشك نم عادخلا كلر نعطك

 فن كوفواتكوأ كادي لذ_علا فيسلا قبس سو رع دعب رطعال ابزلا ليسلا غلب ل

 ضد ر حلالا تاسناو اماد ى ىتمر مار ريسغنم ة ةبمر رز 0 هيشأ ن

 ادب لك أنالو ةرلا عوحت ىاود_ج ىباعش ثلغش طاب رلا ىفريعف ربع بهذا 0
 نش قفاو مصل و ىهعل ىلا كلسح اماذ ءانسحلا مدعتال ءاروملا ىف ثساو ءاملاف فن

 ةغالبلاو ةحاصفلا نمو لصفإ). ارغلا فوج ىف ديصلا لك 4لواذال نم بعصلا بكري هقبط
 كشعب نأ الع عتماماههنع هللا ىضر سابعنب هتلاديعل نايفس ىنأ نب ةبتع لاق ( زاحالاو
 ةذلحتو ةدملا رصقو ردا زحاح كلذ نم هللاو هعن» لاق نيمكملا مول ىرعشالا ,ىموم لأ ناكم
 هضقنام امرعمو همربأام اتم جرادم قورمعل تضرتءال 0ك ىئثعب ولهللاو ا ءالتنالا

 ريمال ريغ ة هرج لد مويلا عمو فسأ قبوردق ىذم نكعاو فسأ اذا ربط او راطاذا سا

 زاسلاب بد-هلا نوكش:برعلانم دذو هيلع دفو ةفالخلا ماسه ىو املو د ىلوالا نم نينمؤملا

 معللا تلكأ ةيئاثلاو معلا تب اذا نهادحا ثالث نونس انتباصأ نيذمؤملا زيمأاب انس مه هرغصأ لاقف

 هللا داع ىلع هللا لام نم اوقفناف هلل تثاك ناف لاومأ لوشف ميديأ كو مظعلا تقنآ ةشئلاثلاو

 نيددصتملا ىزرح هللانا اهنم مايلخاو ةلصدق 8 ل تاو مهلاومأ مهيلع اودرذ مهل تناك تاو

 نسملا ةقلح ىلع فقةواسار عا نأ (ىودو) ارذغف ةدحاو قائل كرتت م كردهلل ماشه لاف

 ضعب لحادو * توق نمر 1 تح م ىمءاووأ لضذ نم ىدصت نمهللا محر لاقف ىرصبلا

 تد>وا كيءلع لقشام ضعس كيلا مفشدس | 5 نت درأول ريمالا امألاقف 1 لع ءاوصقلا

 نم ىنعضت نأ تدرأ 71 ناف ك]لضغم كد لع تنعتساو كردد كلسلا تعفددسا ىنكلو الهس كلذ

 نعلهج و مرك اف كتلأسمنعىسهج و مرك أ لىاف لعفاف كئايرإ نمىمسفن تعضوّسمع كمرك

 ءوس نم هذاعم مدق اماهنلا مر لاذ ىوالا ةكمرب ينارعا انملع فقو لاق مهضعب ىكحو  ىدر
 م عنع رحار ءاسدحلاو ة ةدعسم لاحلاو ةيدست دالبلا نا "سداكل ةححاصالا ٠ 0 هعمم بلد د مو ىاقم

 ريذع اعدوأ ريصب سحأ نم هللا محرف نيقيدضلا دحأ ءاعدلاو راب ىاوعدي داغر قفلاو كمال

 ىأ (نعوأ) تاسشنالا نم منع تان سنا ازنع مهللالاقف هنلا كر تنآ نمت تلتف

 اراصفاهنم هسا دارآو همن اهل ناك نبافمالك هنأ او كؤدلا دوسالا ىنأ نيد ىرح لاق ةدينع

 هءانق ىرخع و هءاعو ىنلطب ناكح ىبا اذ_هرعمالا هللا مصأ ة ةأر 1١ تلاقف ةرمصملا لاوداب ز ىلا

 توجرو هعغن تلمأ نيف ماوعأ ةعبس كلذك لزأ لذ ماقاذا هلففحأ و ماناذا هؤلك اهءاّقس ىدثو
 نأ لق هتعضو و هلم نأ لمق هتلج انأهنلا كلدأ دوسالاونأ لاف اره ىنمهذخأ دارأ هعفد
 لاقف اهرك هتعضو و ةوهش هعضوو القث هتلجو اف هاج نكلو ربمالا اهيأ قدص ةأرملا تلاّعف هعضت
 نسا تنب دنها (لبق 5) كعع# نم تعدو كي :مهب ق>-أ ىهن اهداو ةآرملا ل ددرأ داب 7

 لاحرلا ىأف لبق دغب الو دفوب ىذأا دلبلا عساولا دمالا ديعبلا تلاق كى_بلا بحأ لاج رلا ىأ
 | ماي فاعلا هتلعثو ا هب رش 01 فاحعألا موزالا فافالا مريلا تلا كلا ضغبأ

 .ه

 وبدحو
0 



 نع نو !ةعاعب كيسي دص هب ربةالف كور ءهَتْمك امهملع توطدخاسلا نيك هسفن نع هاضررتك نم

١1 

 (ىودو) نودلقم تاقذم ىأ | واط نيذلا معبسو مالا ن 7 بستك ١م ىلا لكللو غم تدرأ |

 قا اموهد واعم ةلوتب هباعراشأا ل ةبش نب ةريغملل لاق هنعهللا ىكر نلاط ىأنب ىلع نأ

 ةئدف زعل ىردأ ناو ةب واعمل امهنع هليا ىذر ىلع ن نسكلا لوذ كلذ (نسد) 2 نيل -لا زعم

 وا نيح ىلا عاسو كل
 هللا باكي داهشتسالا ( فرشنءو) ديعبب نيللاظاا نم ىهامو ك..حأو كلو لدح ىف انذوس
 معز ” تنادرزعلا ضفبا لاق هنا بالا ن 6 مص4تا ناءذاو عازنلا 1 00

 ل>ؤزع هللا باك ع نم دهاشب كلذ ىلع ىت ”أف او هيلع هه ىلد هللا لوسر ةنرذ نم نينا نأ

 ىْرَع كلذكو و نو رهو ىد»و مو فسول و بولو ناملسو دواد هنن 1 نمو ارفف كك :ةاتقالاو

 كساف هتنبا نءاوه ىسع نا ملعت الأ لاقو ىسنعو ىحي و اي رك زو نينسحلا

 دقو هياتكه يلع درف هدعوتب و هددهتب اياتكن م هؤواادبعزب نودع ىلا رغلا لوأم ضعب (بتكو)

 ةاوم تملع دقو باتكرخ 1ىف امهنع هللا ىذر هب واعم ىلا ىلع 6

 هتعافعو جا تم

 نو رغاص مهوةلذأ اهنم مه رغاوام مهل ليقال دونع مهنيت أتلف مهلا ميجح را هالعا ىلع بتك

 ةينيطئطسق لقرههملابىتكق ثمدب رم ةسنكب اري ناورم نب كلملا دبع, نب ناما- أ املو
 1 كو اليا دقن تدصأ تنكناف اباوص اهكرت لوبأ ىأر ةسدن نك بارع ترعأ كاف دعب و

 0 ١ ذاكرو تا ماس اهازؤمههفف 00 ا تأطخك لاقف باصأأ دق ناك

 ا 0 تاو لاق ن نيذمو كك ربمأاب كّتعاط ىف لاق نعم | تريك ةدئاز نب نعار و.ذملا لاق د

 بحأ نيةلودلا ىأ لاق ني:مْوملاريمأاب كئادعأ ىلعلاق مهشل كناو لاق نينمؤملا ريمأ اب كل ىه
 نع لرب صقن ناو ك.تاودف مهرب ىل لع 3 داز نا كيلا 0 ةنمأ ىس ةلود مآ اذ لود كيلا

 بهذنالا يىل-ع ْكإةح رييكن ا تيا لا هاب فار عا بتاعو * ىلا بحأ مهتاود تناك م هرب

 ك احو د« ءادتعالا لكمال نيلو ءاردلألا معزأ تسلو كيلا هينمأ ىلا هينىذلاو كبلع ىت- ريغص
 هإهح بهذي هرخآ ل_>رلار 0 هللا مص لاف ةرصملا ىلاوداب زىلا هنأ ما مهضعب
 لاق اهلج مامقني و اهئاس ا دتعو اهةلحخ ءوس هر 1 راارع رش ناو هبأرعتخ و و هليوم و

 | ةحاح ريسغل كملظعنم قح عرا (ءاغاب ل ءاكهلا ةغالب نمو لدف) اهديب عفسا تقدص

 :انمل ركشا كلسلا نوحات# سانلا نع نغتسا كمرهدلا هفصنب نألبق كيا
 ضرخلا سراح هولا هيون معا مثالا هقوق نم ملاذ مركلا كل "تش نوم و

 نم ىئشلامذلا نم
 هه ردا فعلا فانا لو هريغل اند دص نوكب فيكف هسمتل ودع لهاذا ى ىف

 كلام ري هعم لول لقاعلا ناساو هل كلام ل_هاجلا ناسل مذةاذا رح دسيعلا عمطاذا دبع رجلا

 كالو قم هنال دحلان ه لاسدفإ رككش )ا هريكك هسفنت ىلع نض و هريغل عسي خ

 ةبووعلا ىلع م

 - لهاا او : وقت ن م هعيش : مو لطم هماقتد ملام فورعملا ريسخب هتمقو أم كلامرشو كلاقوام

 ميهانرإر الا ١ اومن ٌكي._ضغبأ 'كلاطعأ ناو هسكضغا ا ل تاهناق ليخلا لأستال هيوادعل

 َُن ل دال كلا ةءاسلا 2 هلعو ُكيلع ه هي رع_صدام لقتال ماهم هئراتلا , جياع نوع

 اتورعم 3 ًاطبأ تكا نوكنام دراق اهب رئان نكي ملاذا هنعمل عنملا ناف ىللاقلا كئاطعا

 نيعبسسلا غلب نم ركشلاب كناسل لطيلفذ أفاكسملا ع مسهعرسأ نكست الف

 ةلزخم اننا هلزن لفاعلا ةلزخم كفل لزب نم ةبطعلاب , داج فاما, نقدأ نم هل ريغ نم ىكتشا

 ءاسأم قل ءاش اه لعق ن م اهلع# ةريممدس تاماهانب 6 نمو ام ادجو تام اينالا لان نم لل_هاجلا

 ند ركل هده رثك نم هلمعب هللا هعضو هلع مفر ند تاملك مم ةنسملك ىلع ريبمب منع

 قع الذهتلا هثروأ لطاسا رع بلط نم هن ل-23 ىتيلا فيس لس نم هيلع دقحوأ هب فافذقعا

 نع كادي ترصق اذا اباوح -

 هوْقفثأ ام باسحاوعفرا
 هود> وف ةماثلا هذه ىف

 3 را لاملاك لذ ردد

 نم ا صقش الو

 قفنب امرادستم مهتفردم

 هنزاو 7 مهكرتو كاسل ءاع

 لاق بتنا باغ هك
 هلزنع مولا ءالو هناكو

 الو نسا هكردنالو ىزاونال
 ةعاجن ا ( ىكح و)انلاثمأ || <

 مرهل اىناول خد نيد د رمدألا نم

 |(ون هنق اود وفرن لا

 بهذا لع ليثاماهف

 اوذخافةعونصم عيصا رو

 الف هلع اوردقاما_نم

 ادحاو مهنماودقفاو -_خ

 فنو ركشت م هام

 سوري ل علا اه

 تارعوهو تقلا ىدقأ

 ل

 اوباصلصاوبلصل ص
 مرهلالسخ ادعم جرو

 ىكحوأ دهعلارخآناك-ذ
 هللاعب كلذ اهانن ىذلا نا

 ىذا ادامسسرد نس نواس

 0 رثهقر أ

 ةبمعتاراك> هل بنان :واعلاب
 الفات سبسؤةسر 0

 ىواعتحاصاهر 8

 مارهالار اا مارحالا

 لك لكو ا هاشامل هناو
 هطفح امن و راهم مره

 وهوىئرعلامرهلاب لكوف
 ىايناءورن الا حوتفملا

 ةنانرس :

 بد ”اوذاهلو جيرفلا ةفوشكتي

 اذا صضرالا ىلا لص

 ىسنالازهّدست نأ تدارأ

 هبرحو هوجو ىف تكعذ
 رخ*»تو همءطتف اهسفنىلا

 هنا رعاه ارنمىت>حو هب

 التماهنأ مرهلا اذهدنع



 ناطاسلانادركس مب هذه

 ةنسةثاعس ىف كلذدب رب نم

 ر 0 اه 02 انكو

 اندعب ىنأي نماهسليلف

 مرهلانولوط نب دج؟ مانأ

 دحأأ 2 اود> وذ رييكملا

 بب رسغ جاجز ماجهنويب
 نيف.نب وكتلاو نوالا

 هيلط قاواحرف ادحاو

 فاوسعتتال لاقو كت

 ىلا يراه عيجر و ىبلط
 نا اوملعف ا

 رلدنع او رضحاف مه أ

 اوكف نولوط ندجأ
 نمسانلا عمأ ةصقلا هل

 ذو مرهلافلوحخدلا
 حجاحزلا مادخلا كلذ مونم

 فراع تاسنا هل لام

 اهلا 2 اومارهالاروماب

 هدحاف رس نم هءفدالاّ ه

 بص هنزو وءامد المو

 دحوف هنزوو ءاملاكلذ

 هتنرك ن المودو«-تنز
 صقتني الودي زبالغرافوهو

 مرهلا ىف ةدوحوملاةلثلا

 ىس#تناون الاريبكلا
 دح واعارذ ن رشع ا

 بهذ اهذ ءأ مص 5 ةرهطم

 لكح نزو بورضم
 فل !ناكوةبقوأ هنمرانبد

 كلذهدوجح نمسحتفرانبد

 لاقف هنرج نحو بهذا

 مصل نرحل اعلا ميسم

 هاقطصمو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دجلا
 «(راحالاو ةحاصفلاو ةغالبلا دحو هيناعمورثنلا ىلع لعشي لصف)#

 ديجلادبع (لاق) امهم صتخ زاحنالاو 4 طافلالاب صتخت ةحاصفلاو 4 ىناعملاا صتخت (ةغالبلا)

 ةغالبلاو ةباكلا ىف لثملا برضن هنو ةيمأ ىنب ءافلخت رخل نب ناورم رب ز و ناكو بتاكلا

 نا لاق ةغالبلا ام ىدبعلا لاصدأل ةب واعم (لاقو) ةصاخلا هتيضرو ةماعلا هتمهفام ةغالبلا وب
 نس هنأ نط لهاجلا اهعم« اذا ىتلا لاقف ةغالملا ام عه#ملا نبال (لبقو) ىطخت الو ىلعبتال

 (ةحاصفل ١ 5 ىناعملا نم ليلقلا ىف ضرغلا نم ريثكلا اهم غلب ماك-ملا نال ةغالب عمو د اهلثم

 داب ىتعمو عيصق ظفل لاقي هنال فيلأتلا فع_و رفانتلاو ديقعتلا نم صلخقاا اهدح
 راعاف) فذ زااورمعق زاحا نيمسق ىلع ودو ىنعملا ريثكتو اظفللا ليلقت وه ) زاحالا 5

 ممسو هيلع هللا ىلسمدم هيبئلابطاخت ىلاعت هلوقك نكعام لقاب ىنعملا نع ريبعتلاوه (رصقلا

 صو وفعلا ذخ ىلاعت هلوقو ةلاسرلا ىناعم عج ىلع تاّثا تاملك ثالث هذهف صوت اع عدصاف
 د مسو هيلع هللا ىلض هلوق هنمو “+ نالخالا مراكم تعج هذهف نياهاجلا نع ضرعأو فرعلاب

 تحن ناف « نافكلاب كرومأ ىلع اون.عتسا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو + كببررب الام ىلا كنبب ربام
 رك ذيول اعروك ذملاب ءانغتسالاوه (فذ هلا زاحياوإ) ةريثك ىناعم ثيداحالاو تا“ الا هذه

 ولو لجو زعهوقكو قنا نمربربلا نكل ملعأ هللاو هانعم قنا نمربلا نكلو لج وزع هلوق لثم
 اذ_ه ناكل ملعأ هللاو هانعم كوم ا هب ملك وأ ضرالا هب تعطقوأ لابجلا هب تريس ان آرقنأ

 ب رعلا مالكلابسانمىلاعتدلنا بانك نم در واسع :لصف) هيلع ىنعملا ةلالدإو باوح فذف- نآرقلا

 ىلاعت هللا لاق نيذيع ىذإ عصلا حذو دق ىمالا حوضو ىف لو: ب رعلا ( زاحياو ةحاصفو ةغالب عم
 صالا ىضق ىلاعت هللا لاه لذعلا فيسسلا قيس ضالا توف ف لوةدو د“ قملا صد> نأ الا

 ةئيسسلا ناكم ىلاعت هللا لاف دسفأام ىلع ثبغ داع ةءاسالا ىفالث ىف لوة:و + نايتفتست هم ىذلا

 نمو ىلاعت هللا لاق ةرمف ىنأ ناف ةرغ لاخأ طعأ ناسحالا لمقيال نمل ةءاسالا ف لوقوع ةسحلا
 لثعلل ىننأ لمعلا ةاراحلا ةدئاف ف لوقتو * نءرق هلوهف اناطيش هل ضيقن نجرلا رك ذ نع 0

 هللا لام لاقم ماقم لك! ملدلا صاصتخخا ىف لوقو  ةايح صاصقلا ىف كلو ىلاعت هللا لاق
 عبصلا سلآ ىلاعت هللا لاق بن رق نر ناو ديدبتلا فلوقتو * رقتسم أين لكلا ىلاعت

 يي كادي تمدق اع كلذ ىلا عت هللا لاق م كوذو اتكوأ كاد عدرقتلا فلوةتو * بيرق

 كلذ (لاثم) هريسغ نم هريثحص نع هليل ئغأام هب داهتوبسالا ىف نارقلا تازروعم نمو

 دهعام اذه هنع هلا ىضر باطخلا نب رمعل هدهع ىف هنع هللا ىذر قيدصلا رك ونأ هيثك ام

 ريلطلاو بيغلاب ليلعالف لدن و راج تاوهب ىتبط كلذنلدعورب ناف باطلا نبرع مكياع تئاخعسا أ
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 ,رصم:يرهامئايثي با
 املكوهنمرهالا فاخمان»

 رهدلا ةوطس

 لك لوط ىدوعسملا لاقو
 «ضرعو اهمنم داو

 امهساسأو ءارذةئامع: رآ
 اههلوط لثمضرالا ف لزان

 امهتممرهلك قوولعلا ىف

 مسااهنمشي لك ةراعنلا
 قلعحو هوسر واكوك

 مص اهنمشيب لك باج
 هر دد داس اوف دوت

 هتهح وهف ىلع ةءوضوم

 قلق رقاذا ةنتعاك انك

 كلل ناو لفقلا كلذإ

 تاداعسلاتاقواومانأف

 4.34 ءدس

 56 وم جاو رآ اهلو

 تول ءإ: اف ةرذطسم
 نه اهفامو مانصالاو
 بئاعلاو مولعلاوليثاقلا

 لكو لاومالاو رهاوجلاو
 سو وأن ىف كإ م4 سف مره
 هغموهيلعقءطا ةراخ انم

 هتمكحو ه«ءهااذ ةفضك

 دحأ لصت ال هيلع مسلط و

 دودحملاثقولا ىفالا < بلا
 مهضعإ رك ذوداسفلاهيف

 ضر

 املا معلااودلجلانيدنوكي رح لاق مدلممأامو لاق مدلم مأ كةباصأ له ىارعااب مشو هيلع هللا ىلص

 اذهىنباصأ املاق هس رفناسن الاب رضد ىرعلاةعادصلاامو لاق عادصلا كب اص لهلاق اذهىنباصأ
 اذهىلارطظنلف رانلا لهأ نملج ر ىلار ظني نأدارأ نم ل-و هيلعهللا لص ىبنا!لاق ىنارعالا ىلوا_!ذ طق

 هاياالا اودبعتال نأ كب ررمأ هانعم كبر ىذقو لح وزع هلوق مهنع هللا ىذر (ءاطعلا تلاق
 وهواهر رهظا مالسلا هيلع بوقعت همأب سانلا ربأن ا ليقو ناسحالاو ريلا وهو ًانادخلا نيدلاولاب و

 ءاح ولج ارهشأ ةدعتلك امأف نداون دحاو ناب ىفثاج مالسلا هيلع بوةعب مانا كلذو اهتطبف
 رخ” الا لاقف جرح ىتىفزرخ" اللامهدحألاّمف اههمالك مت مالاواهتطب ىف اماكن عضولاثقو
 لوالاج رفنلاهىألتقنالو جرد ارخن الا لاذ اهريص نم رخأ ىتح اهنطب نةمال ىلبق تحرخ ل

 مالسلا هيلعب وقعنناسل ىلع مهضعب لاقو اهنطإ نم اهاصعهنال صرع هتعست

 الح ةعاس فترصنا نرضاف * ىدَعم كلل ءىالومزاك اذا
 هللاق ءالبلادشأ ام ىنبان للاقف هتيمولغلا- فدي زي هدإو ةناعذ نقع تادارأ (ةرفصب أ نبباهملاثا)

 2 ,ركلا ىلع ءامؤالا صان ءالبلا د ثا لات ع ءالخلا أ ءاليلا دشأ لاق ءالوعا | ةاداعم تأت

 هنوالد وهمايص وهي داصتاق نا اوهتنارك ذد ف هللا عاط أن ملاق هنا مسوهيلعهنلا لصىنل انغ (ىو ر 9

 نب سنأ نع(ك ور د) نآرقلاهبوالتوهمامصو هنالص ترثك ناو هللا ىسندةف هللا ىصعنموتارقلا

 'لوامملاةوعدىاب و ةزانجلادهشد و ىضرملادوعب لسوهيلعهللا ىلصهتلالوسرثاك لاقهنعهننا ىذر كلام

 ى.لاق هنا ٍلسو هيلعتنا ىلصىنل انع(ىور و) فيل نمهماط+خراسج ىلعاموت هتباردقلو راجل ابكرب و

 راهنلاو لمللا ناو ىليت ىرتلاىف نادءالاو ىنغت راسعالاو ىوطت مايالا نا سانلا اهيأاب هبط ضعب

 هللاناالول (ملو هيلعهتلاىلصهنعو) ديدجلك ناماَ ودعي لكناب رشيدي ربلا ضك ارب ناضك ارثي
 وب أ لسو هيلعهنلا ىلسهنلالوسر ( لاف ) توملاوضرملاو رقفلائذهسأرأط أطام ةثالثب مدا نبالذأ ىلاعت

 ىل اوهل [ ةمايقلا موللجو زعهنلا عم وىلةمطافوئيسحلاو نسملاو ىلعوهللال 1 نامعو رعوركت
 مامالا ىوس ىح بأ هل نمةفال1 ادلع مهناىادمهلا( كلل ادبءنبدمح ركذ) هذا ض اب رنم ةضورف

 لكث عبد هللا هذعل سل انا(لبق) ةارلا ىف ةفاعثوبأواهملو هناف هنعهللا ىضر قيدصا ارك يبأو عئاطلا

 نيتسوةئاسعلث هيلقىلا هتنارظن ل+ و زع هللا نمو اذاعتسا ذات نمور الالضالار كس عني ةسو ةثامالث مول

 نب هّللا دبع نع(لئاوبأن عوإل هرك اسعنم اركسعثا يىلاعتو هناحبس هتارظأ نمةرظن لك ىفذةرافأ
 مهحرلا نجنرلا هللا مب لق لفرسش ءةعسنل اةيناب زلا نم لاعت هللا هيد نادارأ نملاةدوعسم

 ىلاعتهللاو ههتمدح او نمةنجابتم فرح لك ىلاع' هللا لعل ارحم عةعسست اهناف

 ريصتربصااب وادسعلولملا اريصا ةوهشل انا(مالسا اوذالصلاهملعلاق و) ملعا

 لاق مالسلاهءاعفسوننمريصلاوانعلز نم ةوهشلاك اك وامديبعلا
 اولاق هريةزىفدسالا لوةءامنوردنأ مسوي هللا ىلصهننا لوسر

 نمدحأ ىلع نطل "ال مهللالوقد لاق ملعأ هلوسرومتلا

 ءاملا انكا 3َت | وهياعتلا ىلصهننالوسرلاةفورعملا لهأ

 ىطتةيالءالبلاناف ةقدصلاب اوركأب 0 0 1 8

 5 5 5 . 3 2 ل ا 0 0 آل

 ل ورد مءاضقلادر ءارسدصىلاذغن.اناكماهف

 هيلعمللا لضدتلا نيمول ريدم ىهو مويغلا

 اهلعزااه رام ىى درو

 ا مارهالا دزهاتش اب ودكم

 امهمدولف ةناس نيّتسف

 سو

 (( ناطاسلانادركسةيقب هشماهب وةغالبلارارسأ ب اتكميلي و ةالخلاباتك ىلاعت هدم )
 معا



 001000110 را

 ناريو

 لل هح رول اناسنا قلتالق د ةمق كه ول ئمال ٌكرمعل

 عئاصس اذ لا ىتفاراهق تن ان دع 01

 آو ىئدنعرزعلاف اهبأت ناو د هدحو هلز داق اهذدت ناف

 كيهحو ءام مالسلا هيلع 6 ءو) اهاهاريغلا الط نمتوهأأ ةحاحلا نوت (مالسلا هيلعىلعأ

 ةرخ تالا لان توامح لالا موقلارع ذ( مهدأ نب هاربا ه هرطقت نمدنعرظن اةلاؤسلاهرطةن دماح

 ه:لعرتكاذا عرزلاكتوءباٌةلا ناقبارمثلا نال ةرثك وللا اوتمعال (مالسلا ااوذالعلاهيلعىنلا)

 كفسرف أ(ليلخل )هن :طب فافع نملضفأ هنبزالحر هللا ني زام مهو هيلعفتلا للص ل ءاملا

 (نؤمأملا)اهف لك ا ةعاس ىلع

 بني زعباصأ نمىهثاوذلا 35 امعطتم يما فك تلجاف

 ىلع ميلف كدح اى دغتاذا )ث زاخبا) ةشوقنملا سانلا ما يطا طولل ءاول- نم برم ىه

 اهو لاق اًشراو- كل لعدتالا هنعهللا ىضرر# نال (ليق) ةوطحخ نيعب رأ طضلف ىشعت اذاو هئادغ

 نكاو دحأال قاكلاذ امو ره-ثأ ة هع :رآ ذم تعشام لاق ماعطلا مهي ّئش لبق شراوخلا

 اًضماح كل توادران كواموادمح لزح ناك اذا (لبق) نوعيش ا مرتك ان وعوةاوناك اناوقأ تدهش

 رم

 مطلاوسأيلا نيكل مس فنااو # ةزحاعرابسالاو

 (ناو رسثوفأ ) ىريغارمصان دحال نمط نم ىلع ىضغدتشا ىللاعت هنا لوقب هعفرب مالسلا هملع ىلع

 تل نايماطسملا لعل بحاولا ىلعدي زبام لاما نم ىجدةزاوهالا لماعنأ هيلا عفر

 رعشوت اذن دعا وق نم ايام هتيب مطسرمعن نك ناك هّمدعر نم ذخأب ام هلاومأ رثك اذا

 اعضوأ ءرمللر ولا لثمزأ لو 0 ةعفرءرمال لدعل |لثمرآ لف

 نم (بارطااونأ) اهلادوقوناك ةنتفلاران دقوأ نمو هن لّتق ىتبلا فيس لسنم (درحدزب نب و ريف)

 لاقف لظف بان دق زاخا صوعأ

 ىقنولظ. نأ اوعمزاف تنتف ا ىلظب اوفرتءاقسانااتلط
 قد تغحار اوت مناف 5 البلف الا رباصب ةكتشلف

 (هينم نب بهولاق) ماين سان خااو ليللابىرستا مناف موللقلا: :وعدو من.لاةعمدو كايا (ءادردلاوب)
 ىلابهذ نمةلساسعهنم كلملكدس نيد رقلانم ك]مفلأ ةئامعبس ثعبب هللاثا از روتلاف بوتكم

 لسالسلاب هنومزيف هنوقأ ف رش ىلا هودوق مع لسالسلا هذبهب هومر ىلاعتهنلا لوقف مارخلا هللا تدب
 هللا ىلس ءاموملاوح نم تالمىدامم ..3 ىلم اوأكوَس ىطعأ ىدريسأ اللوقتف ةىريسمتلاةبعك ابىداني كلمو

 كتيطعأو د ةعفش دقىل اعئهللا لو ةمف نيخهْؤ |نمىلو> نزوفدملا اريج ف ىعغشب ران ةيعكلالوقةتق

 لوقت م نوبلي ةبعكلا لوح نوعمتجف نومر 0 هوما نضنن يهز ؤكرزم تورس الا
 لوقتف ىطعت ىلس ءامسلا و نفذ ٌتالَم ىدانمف لوس طعأ ىد ةرئاسا تال ىريس 3 الملا

 كود مهعمجتو موف ى عفش تو ربك الاع زفلانموجتمؤت ناكل أس اف اهوشىلانودناولا كدامع ةيعكلا

 لوةةفراذاا مهل تح وىت>كلذىلعاو ريدأو ىصاعملاو رونذلا ل دعب بكرا نم مهفْكل ا ىداذبف

 كلو مهف كتعفشدقمللا لوقيف بنذهيلعمطاعتيالن ماب ماظعلا ب ونذلالهال ةعافشكل امنا ةبعكلا
 ةيعكلالوح نوعمتح مث سانلا نعلزعيلف 0 اراز مالا ءامسلاو نمدا>ه ىدانب مث كلؤس

 لوقتف ىريسهتاةبعك ايعامجسلاوح نم كإلملا ىداني مث :مث نوبلي راذلا نم نيذمآ هوحولا ضيب مارحالاب

 كاب رثال كلملاو كل ةمعنااو دجلانا كيبل لَك رشال كبل كيدي فريملا وكيبلوهللا كيبل ةبعكلا
 ىنلا هللا ف ملس وهيلعللا ص ىلا ىأاسا ارعانا ( ىو َر د) ىلاع هللا هذ يشر نحال اهو دع مش كل

 / زيلع نير امهغمهت
 عاضدقْص و ,رأامممسأ ناك

 امين
 رودبْكاذوىرحاذ صاف

 حرش فى رشلارك ذو

 ةريسبملا نيب ثاتاماققملا

 لاممأ (ةعبس) مارشالاو

 عاملاو جايفلا لبملاو

 عارذلاو عرذأ ةسعبرأ

 اعيصأ نو ريثعو ةعبرأ

 تاربع_-ث تس عبصالاو

 ثل”روظا هذه نطب عض ول

 نمتارعشثس ةريعشلاو

 ةثالث حمرفل او لب تنذ

 مارق هعب راديربلاولاممأ

 ىعدامهو ىرمش*ةْرل ١ لاقو

 نيعمرذ ىلع نيمرسهلا

 دحاو لك طاطسفلا نم

 اضرع عارذ ةثامعب رأ

 كلذ ىل_عدئازساسالاو

 صرملا ةراخاب ىيموهو
 هئاسمنم ةلوقنمىهو

 عضوم نمار فنيعب رأ
 ىوت مال اتاذ.فرعب

 نالازؤءالو ةبرد_دكسالا

 يتحءاوهلافناطرخب
 ةياهتىف امهرودعرب

 ةهبسج رادقمىلاامهؤاع

 لعسلو ةس فراشأ

 مفرأ ءانب ضرالا هحو
 دئ_تاامهشر وصماهجم

 باطو مهلطو رسم لك

 نذىكلعامبتمش ىناهنف و

 َه و5 كلم عدا

 جارخ ناف امهمد_ملخ
 امهمدس مم قبال ضرالا
 امهانب نمفرعدال اولاقو
 امسمئانب ف لبق امو
 (رعشإ) امهم و
 ةش هامسلاتحتامىل اخ



 دعق سبر موك ىلارظنا
 اهْزَن ادغ

 باتو مبلل ميلس لكلا
 ايضتتوحدتل الراعي
 لمح ا ممد> 0 زلانم

 بعلا

 نم' هلام. شر موكلقنالو

 ىنتاقح ش رلاب ناق
 تحف
 معسل ا ىنلاسرىفانا تلقو

 7 نمزف ىئ ورحاف للملا

 كفو هنمءاحاملبنلا

 نهى راشأ ر زحل انم

 هزقن أ و ب َّ دحلا دب

 أتنافب هركركز ابوح رح نم
 بصقلا باحال امم

 جباتلا عى روبرلطملا

 قوس رادو بب+ اردو
 هلوادح ند راحمالا

 بهذلا لح الح 6 هرم لا

 نما. متاوم ىف امابحأو
 اف ان 1 سرا تن
 نم (ةعبسلا) هوجولاب
 هنركشف ثسلا 0

 ةربزح فو سلا ساوملا
 فرع 00 آلسغلا

 نعد رايع وهل امهلاب

 راما رود تاس
 نءوةح فلل لينلا مايأ
 نال اودى لن قامنشحأ

 ندلا ري_<لوق ةيقاسلا
 هلوةوهوانعضم ممننبا
 نم نأك ضور بالودو
 رهزلانصغأ
 رهدلادا مةقراف الفست

 هلكف ضايرلابادهعركذت
 ىر ادب ا يصل اموت ىلءتومع

 ىلاعت هلا هعاساض أ هلوقو)

 ا رسهنااو بالودلا ىلا لمأت

 هللاىلضهللالوسر لاقو) ءامةب رشات مارفاك بسام ةضوعب حانجهنلا دنع نزت ايندلا تناك ول مسد
 هقفالنمدس م اهملعو هللعالن مىداعت املعو 0 نع اهلو هلرادالن هراد اندنلا لبو هلع

 مزلاوئ هنا نم سياف همهربك ًاامندلاو او حرص نم مو همم عش ( كايك | لع نمسا اهلو هل

 000 او دن ا انغ غلب الارمفو ادنأ | هنمع رفش , الالغثوادنأ |هنع عظم الامهلاصدخ عسب را أ هملقهللا

 ؟(ناوهزساجلا 00 سرع اب امن داتا اقاشانإ 00 ا ا ادن | هانم

 قطيش ردك لفل هيلي همنا ل 5 5 ا ةلئاوتةعتا 200 ايه |هيواتسو

 ارا لت نم ابنا

 روغمم 1 علطي و د»“* ةئرخو 0 0 رخو

 زورد مودال لا ل اندف #ئ هرورسىفأب رهدلا نا نط ند

 رود تارئادلا نا نّدبأو *« ادسحاو مهلا ريص نعدللا ىنع
 مهنة راف ني-ُكداححالتاذام نوشسدامأب ىدهملا ىلا (ةايدملا ءاهقشف نم نوشحاملازب زعلا دمع)

 ىسسوائطب يف نيملاب ندف ع انلو ورسلافلائًارنامزلا تا

 ارح ا قعر ىح * ىكرش رهدلا موثهللاوناك ام
 ا ىوذئ هدا زالف 3 ادت ءاسام ىبرهدلا عنصيلف

 كَم .ربلا دااخ نب .يي) راند فال: ةرشعفاطعأف كينيزغال هللاو لاقف

 امهاحرر ل اياك لستر د اهم-.|/هاطرابغلاو بيش لم الا

 امهارخ؟ كا امهالوأ د تدمدقت نيدكمملا ىدحا تيشلا

 تونا كلرسدأ شاب لاقف ف تد ر ا ىأر 5 قشمدر_دكسم ثالملا دس نب ناعلس لحد (ليق)

 تدعتانااذا هريسخو ريكلا قب قب وهرم مو بايشلاتهذلاق ىرأأام نسلان م تغلب , دقو لاقاللاق

 0 انا (تابعب 000 0 اه ه كمودل نأ 9 0 تدج تقاذاو هللاترك ذ

 ىلص مهاربا تآ(ىوز) راني ىرون ىرحأ نك لد الفىكرو 0 (لسو هد ه.ءاع

 بيشلاهطخوا إف امه زيك داكب الث يت هيهمّشل ا نمتاك ذا ادما ٠ نعزيوم اباش نملّوأ مو هيلعدللا

 شيطدالرايدخالا عسبانمو راقولا اراصنأ ياتملا( (ليقز اراقو فدز برا.لاةراقولاوهاذهلاقاذهامبرا.لاق

 انوفدشأ بابشلانم تدقف د امث ”ىكعسيش.دال كرمعل
 انومراصف بيكلاثملنأو ع اينشراصق با.شلا تننع

 اهنمنسحأ م ريغ تحب اودو كيلع اهنمنسحأك ريغ ىلع مبايث ى ا (هيثل ةرهص ىف 00 ”باهملا)

 لاق (درمملا) ايضاقت كلذ. ىبكف ميلعال لج رلا ادغاذاو كت
 ايضاق7ىثم مهلستلاب كييسحو + ىدتغأو كاع مهاستل حو أ

 ايفاش حرصملا سأيلاب و ءانع * هلاثب الام ءرملا بالطب 2
 نال مالسلا هلع ىسومىلا هللا جو ] (لهق) رارشالاىل !عو>رلانمرارحالل 0 وا ئهال (لءثو)

 فسوبنيدجأ) رقغلا فاشن دةىن_غيلا اهطست نأ ن مريس قفرالاىلا نيذتلا مفىف لدي لدن
 ٠ ليخع لاؤس نمريخ لذلاو د« ىتغلل لكلا نمري ىتفلات و (ىرانالا
 2 1 ل 11111 كانى ولذا فد. 51 ٠ تاع لد انز  طنلا كلل يضلل 115 ةلسكل كاززإا ا نع جال ةككلزل دكار دوال كنا اكرر ب اك فاك عنا

 كل !رهعل

 رمد هربا باغب مل مث ةئس



 00 بستة تيس يا جي

 عمه

 طاشنلا ليلق ثعملا لصتم + هتيغاأن امونهستماا
 طاسلاق ىتلا ل مئامتلا ضع 3 0-0

 لضفاذتنك نا صوقتملاو كاباف * هلذو صقن صوقنملا ةسلاع هريغ

 لع وذكناحو رلاَه:عفضح ناو  دقَمءاو سانلا ىلءلةثاذُّك الو

 ةالصملا هيلعلاقو) لهسلا بن رقلا نيللا ن نيهلا ىل<لاّتف راناا مرحت نم ىلغ هللا لوسراب (لبق)

 اقيفرالقفردعب اديدش نك (رهجرزر) كلظ نمع فاو ٌكلمرحنم طءاو كبعط نملص مالسلاو
 هاج ند نمؤملا ةفيصع ناو“ ء لبق لذ ةدثلا دعب قئرااو رع قذرلا دعب ةدلا نال ةدشدعب

 دوادىلا جوأ تلصو دقذ "ىلا تدصق اذا ىسومأب لاق لد نيب راب (مالسلا يعطل

 هيغل هيدج ةولحت بحب بدلك سيلأ ىنعمان لسللا هنحع 0 ىدمع ىدان *بنذك دوادأب

 اهعيض دحلأ اذاف سجللا تاواصلا ىلسع اوظناحام نينمؤملا نم ارعذ تاطيشلا لازال (مالسا
 مفرلاعف امهلاسرا نملضفأ ةالسدااىف نيديلا عذر قودل 7 مئاظعلا ف هعقوأو <. هلع رع

 ةباصصلا ريصت (سابع نب نعال رقاع نوكسلاو دولو ةكرملا اهم.جب امسونم عفن أ هللاىلا بلقلا
 نع) هلقنم اعل آ رس عانت ا ب بلغ ع ناو فالك ةعإرأ سوما ريخو هن انش زا زيسلا رسول ةعارأ

 نأ خلا نعاؤ طداق داك لسو هيلع هللا ىلا ص ىبالا ىلا عش هاج لاق هنأ ( هن هللاىذر سنأ

 لالحو ىزعو ىلاعت هلنالاق يع هنعو) ارايكرموب وانوخس و ودام سيللاقف هل اوعسوب

 د هلل قنىكمم امهبذعأت ا مالسالاف نابي ىتمأو ىدبع نم ىتتسال ىناىلا قلن ةقافو

 اورم نبا لضفؤ متيهلا لفاغأب مهفا لج وزع هللانم ىتتسال وهو هنمهنلا ىتتس» نبم ىتبأ لاق
 لضغلاو لضفااولضغل!ناكك|بقف < رمّدعاف ناورم نب ىلذفاب تريكت

 لتقلاو تنشملاتوملا مهدابأ *« م-هلمكاوذم كالمأ ةثالث
 لسكن م ةثالثلا ىدوأ5 ىدوتس ا املاط ةثالشلا ماتت و

 ىردص [كذم قضي / ىنامتبتاعو * ىدعاسم نامزلا ناكولىللخ رعش

 رهللاعمىايذؤتنااعمج الذ « ىلراحت نامزلاناكح اذااماف
 باتعلا هلَّوأ جاه لس وظ * رشيرف باّتعلا ركذ عدف هريغ

 بهذلاب اهصرةر ز ىلع ثءابتدتك
 لطاب و قح لك ىف اممماّمع * ىوهلاىف نيبحلا نيدام ةمالع

 هملاةحاقت ىلع عسيبرلانب لضفلا هب راح ماهتسمتدةك

 اهعستف كلملاوكشأ نأ تدنمت اواو 1 كاب
 رطقن ةشاشلا ءامنمكه-وو 35 ىساحم تمرك 1تئحاماذات ثنكو هريغ

 رسل ردنا قلاب نماهع ل رم تنكح ىلا نيعلاب ىل | ١

 ضر, /نم نارهمنب د لاقو ديرب ام ىلع ىنريص* ةدبرأ ام 1 لعفتملنا ى-هاا ذاعمنب , ىعلاهو

 ركسشلا بلطو هردق ىلع انملع مننأ كاعت هلا نا ىعَتلا ناهلس لاقو ءاود هل سياف ءاضقلاب
 هللانو رك ذب اوعمجا موق نيام لاقت ممسو هيلع هللا ىلسص هع (ىودو) انردق ىلعانم

 ا امس تلدب ب دهن اروفغماومو5 0 مهادانالا ههح والاكإذ نودي راللج وزع

 ىفلأ نمر ما ديعلا ن نعرفكي ملاصلا ساما لاق هنأ ل -وهيلعهتلا ىل لا (ىدرد) تا

 لاق هنأ لسو « باع هللا لص هللا لوسر نهاىورب و ايندلا مذىف لبقامإ) ءوسلا نم سلحت

 ادهع انوموأ ادنغم امرهوأ ادسفم اضضضوأ امسأ# ارقفوأ اهغلعم امغالا ندا دات يع ماعتإلا

 ل يس يس سل هيلعدتلا ىلص هللا لودر (لاقد) صأو ىل مدا طايل رح تتار دلاف لادلاو '

 ا سلال س7” 7909027770707 لل

 ( الغ - 6 )

 ( ةعبس) رصم تاهجاوو
 ىعست ند اواضم

 ةس رغاتباكحو ةّاتلا
 ند رصاأدنءةروهشم

 هوجو( مبسلاو جاتلاو)

 رهاط ر وهم ناكم
 اههاهزئدم نموهو ةرهاشتلا

 قسانلاهدسةب ةنسحلا
 دقو ةج رغلل عن رلامايأ
 وبأن يدلاريث يلا د11

 ه2 : صموم هللا هجرنامح

 اههنلوقي ىلا
 مسالا اب الهم

 تايحتيب أ ىلع
 مداع هلناام

 نادفلاك اظل نم

 مئادلا كلر عشو
 ناههلا نير
 حاو 1

 حددت ءرسو
 جاعام هنكل

 حاللاعاطأ الو

 ناّتمىذبراب

 حارلا ف ىئلذعب
 تالزغلاىوهلاىفو

 2 ارلاب هتعئاد

 ناولسالتلقو

 حاضايه نع
 جاخل اوهوجولا عبس

 حاورالا ينم ىه
 جاجزاي ىلرتخاف

 حادقاج وزو لاذع

 ضرع (رخ لاق )

 جاتلاب بقلي ناسنارك دب
 ةدلب نم شرلا موكللابت

 جات دفراهب سيل
 اهسن'الهح والا ةعمسلاو

 جاتاا ىلع هللاةنعلو

 اهحدت مهضعب (كاقد)

 هلوتب



 واغختسالا ىمرثك اف قززلا

 رامنوأ ليلف لاقنمو
 1 : الا هلاال ير تن أ مهللا

 برتنأو تاكو للع

 هّنلا ءاشام 0 شرعلا
 معا ن . 31 م ثيل ملامو تاك

 ردد ئسلك ىلع هليا نا

 ئشلك طاحأدق هللا ناو

 كب ذوعأ ىلا مهللا الع

 لكرش نمو يبضن ملم
 اهتمصانب خخخ تنأةباد
 مقسم طارمو ىلع رثا
 مش هرمضامل تار ثالث

 هدمعحو هللا ناحس لاق نمو

 هّللابالا ةوةالو لو> الو
 تاسمّالُث معلا ىلعلا

 لكن منمأ ,صأ | ةالاص دعب

 حلاو صرب و ماذحو مغ
 بادآىفءاحاس#و (لوقأ)

 تاسنالا دصرتب ثأءاعدلا

 يداك ةغي رسشلا تاقوالا
 هلاحو ةماقالاو ناذالا

 ناورلاتقوودوهملا
 ة]يعلا ليةمسسم وعدا

0 
 ناوءاءدلا دع« وحو
 ءارعمسلا ىلا هرمصب مسخ را

 ىلا امد ( وال ءاعدلا دنع

 ضف نآو كلذ نع

 اعرضت ىلاعت هلوقل هود

 نم ره انودوه-ةغحخو
 فاكشنإ ال نأو لودقلا

 مالكلاب كابو عسا
 عودسملا ريسغ عوبلطملا

 ءاعدلا ف نود زب الاؤاكو

 الؤ تاملك (مسبس) ىلع

 ةروسرخ اى كرت 0
 نم نرسقلاب وه

 فرعي ناكم 0 اةفار لا

 0 ورز ولا نيتاسسب
2 

4 

 | مكفو هوقف روك ذم ناذآ ناطيعل مهاوقو هيزح اوس لمعي نم هلوقىفر وكذم دسم
 هللا مهاذغأ ناالا اومقنامو هلوقىف روك ذم هءلا تناسحأ نمرش رذ>ا مهلوقو مهل توعام»
 راك اللوإ اراغك ارحافالا اودلب الو هلوقفف روك ذم ةيبحالا ةبحلا دلتأل مهلوةو هلذف نم هلوسر و
 ركف-:امردوصام دعب مهما نبال ليقنيح دعب واو لوم لتاق لكم هاوةوهو ( ميد لثم ءاكحلاو

 بلغت دنع ليف قمنتولو زأ نأ نمري باو ىتمعن لوزن نالف لاوزلا نم ددال لام كتمعن لاو زف
 رعش هريغا لاحرلا رهاو> فرعت لاو-الا

 هل“ !رع مول اريمأ ىب مجد ع ننال ه ريمالا نا

 هلذف ناطلسف وهف »* الولا ناطلس لاز نا

 لس ءقملاب اويحر و ىلا ومه اي المقم فوأر اذا نيذلابهذ

 لزنملا فتشراهت بالكلا غلو «مهثيدحناكف لش تسب و
 ىو لسكشل ا!ىدهم نب ىلعولا ىلةملانبابتك

 مشاه ىدهمزب!تسلانب اقفرخ * س راقىدهمنباثنأنسحابأ

 مئاظعلا رومالاد_فع انآ تسلو * ةذإو وهل مول ىف خأ ناو

 مشاه ىدهمل ىوهب نم ءادف دي سراف ىدهم نانا ىديسامأ

 متاظعلا رومالا دنع هلبت مو « هبحت صأ لك ىف اخأ توك
 مغارضا ادوسالا تالوص لا سأال ا« ةلا هتبن ول كناو

 اذا نيذءؤملا ريمأاب لاق مكلبق انلابع فيك ماشلا لهأ نم ل-جزل زيزعلا دبع نب رع (لاق)
 مسوهيلعللا ىلصهللا لوسر ةءاك تنزوو] هللاو (سابعلا نب مهارا) رامنالا تيذع نيعلا تباط

 ةالصلا هيلعهنعو) مكتالحاب مهوعسف مكلاوماب سانلا اوعست ن نا هلوة ىهو تد>عرل ساناا لاقع

 ريجلاو ريخلاىلا هرح كالا اوثالملادس مامزلاو هب اص فن ىف هللا ةجر نم مامز قالا نسح (مالسلاو

 هرعناطيشلاو ناطيشاادبب مامزلاو هيحاصمت ف هلبا تاذع ع نم مامز قاذلا ءوسو ةئملا ىلا هرك

 دباع ىيض» نانم ىلابحا قلما ع سحر ف حاج ن) (ليضف) راذلا ىلا هرحب رشلاو رمشلا ىلا

 مهنلع لقث هقلخ ءاس اذا دياعلاو هويحأو ساذاا ىلع ف هقلد نسح اذا قسافلا نال قاحلا ئس

 59 ودّقلا دمعنب ,حلاص) ٠ نت

 ىيج ادب شغ ىلع مآ مأ خد د انآ وع هنولت نم ىردأ تسا ىذال لق

 قوسان كم ىرخأو شت دب + امع ى_تسانن ريكال ىنا

 تأت كى نع لكو نس رخآى * ىنححدمتو ماوذأ دسنع ىئثباتغت

 ىيب زى عش نعل ناساف فك افي امهننب نون بشن ايش ناذه

 رغش

 ىلع هباجاذ

 3 دلت) هقلحل ءوسأ ىح 1 لحد الا تنذ نم حجرحال هنال ةب وتلا قالا ئسا هليا ىأ 5

 لوب 4 هل تكس ناو ملعب ماكنت ماكست نا مح هعم ماع نم تاطمشلا ىلع دشآ 7 ئشام (نالع

 لاق دشأ ئ ىأ ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل( لج رلاق) هم اكن م ىلع دشأ هنوكس ناطمشلا
 ةغرح رآ مل ىناف ظيغلا عر (مالسلا هيلع ىلع) بضغتال نالاق هنم ىندعاس اف لاق هللا بضغ

 تاف مولظلا كلما بضغو كانا (مالسلا ام هلع دواد نب نابلس ةبغم ذا الو ةبقاع اهنم ىلحأ

 لاق مل لاق كلولملا ةدهاشا ملعتال كلنا ىنباي هبال ةيهاتعلا ولأ (لاق) توملا كلم بذغك هبضغ

 رعش لظلا لق ةدهاشملا دراي مسنلا راح كننال

 طابشفوأ نوناك ىءاداك  هدرب نم خبصأ بحاصو
 طابخللا مس لثم ىف مهناك د هقالخأ قدض نم هنامدن



 لاير

 ردق ىلعدكلا'ب و تحتالاز علام تعتلا رحالاش علا درب لصةعامو ةريسملا مع نبا لسكلاو مدثلا
 ةدح اوبادحالاةئس نز رفت ضمئالو ىدببل اةعقرلا ىفام لق ةعزعلا ثنا, بترلاولعت داهتحالا |

 كنئاتفل تفلأ اهنكل قيضمىعصأ فك عمتراسل قةحتلا كيفن كنم تفرع ول ننتساف تدبحأ اذاف
 رعش كتاف ادرهق تءاط الخ

 نوذحلا اهسدق ىلع بحيف ا“ هقلي 5 5 تدقلو

 نونف نونلاو سبة لاععك *« الفلا شحو م.:أ مل ىتنكل
 هب رضف رباغملا ىلا هدد امو واق نارمعلا نبأ 4 لاقف هي ربلا قمهدأ 314 مهاربا دنحلا ضع (4)

 ىلا ياتحت ىذلا سأرلا ميهاربا هل لاف رذتعي عج ف مهدأ نب ميهاربا اذه هل لمعذ هسأر م

 رعش ملي هتكرت كراذتعا

 ىدُكْعس ىوهلافتدضر موقاب * ىمّم-- ىف ىتدصو ىذ ىَرع
 3 اعلل ادنعاوم ىلع تاب نم * ىملا ىالم ند ؟ اوذك ىلا ذع

 طوساابلقف هيحاصيل نذأام لاقف علا اذه نمىنلوا لاقئام رك ر طنب وهو مهدأ نيب لجز :(س)

 رعغهللا ىدعاملاط كاري رض الوب و هبوط د لعف- هسأر هب برضو

 ىذرت ىتحدوسحلاو تماثل *“ اضرآ ىدح تاعحدق كل نم

 ىذقنام ىتجاحو ىنفي ىرع * ىلظحا اذهب ىم ىلا ىالوم
 يلا 5 ايرأ ايرأ مارغلا ىنعطق ول

 ايحنك اوه لءىضقأ حن هب اص دحو ريسأ مكب تازال

 عرومدب اذن ب ٠ ناك ولاندودصب كلانيمراماندوهعب تميفوو) نالا طوس اب ورمخماي بابلان ءاد دو رطماب

 غرذدق لهكلاو ىلتمملا لثم ب تاس !اق بال اودإا نازيكك ابندلاف سانلا فلسام لك انرفغل فسالا

 الع اوطاخ نيذإا ةيلا ص ىف املا لهكلاو مه ماتم ىف ىتملا باشلاوؤئد ه فقم مل م جشلاو هنعب

 قالو تعدو لوو !اىفالو تّدفاو بام !'ىالم ع5 ولو ةرسكسذملا دنع قد زيحىف ْخجّشلاو ااص

 لاح رلا نم لهكحلاو تود هالو داعملاب تنمآ ام كناكو تقفشأ بادعلا نءالو تنما بيشلا

 م لوعس<# لوأ س 1 ديقرلا 5 ضرالا ىف مسد لج لوأ 2 قلدام لوأ ءاسنلا نم فصذا| هلزخع

 مهارا فلا فاضو نتدخانملوأ سد ردا طاخو طخ نم لوأ لاق مداداو لوأ مارحلا روهشملا

 ناببسلا نمور كب ول لاح رلانمملسأ نم لوأ ناماهرح الأ مط نملوأ نا.هلس مالا لحد نم لوأ

 لالبت ذأ ن نم لوأ ناب ر نب هللا دبع نراجرا' د مو دد زر ىلاو 1 نمو ىلعأ

 ارو تامل -نملوأ ريبرْلا مالسالا ايس لس نم لوأ رام مالسالا ىف ادعسم ىنب نم لوأ

 نم نلعتلا خوال تاك ذا لوأ ةنامألا مديد نم تودتنت الرا عوشلاا اللا اناا
 لأ رم لواو تال او ونقلااكأ 35 نم لوأو هو اندست ضرالا هذع قدنت نم لوأ امم رغم

 سو هيلع هللا ىلص اذه : ةمأةزملا لحد ةمأ لوأ هنالص ىلع ديعلا بساحتام ل مهارا ىبسكم نم

 ةعب رالا ءالؤه بح 00 هللا ىلص هللا لوسرلاه لاق ةرب ره نأ نءعءاطع (ىورو)

 هليا طرا لاه ةرب رش فكأن :رعءاطع (ىدرد) ىلعو نا هعو رم ورك لأ نمْؤم بلقف الا

 لاق ةرب رد ىلأ ن 0 (ىددد) ةيوح -كااالا ةالم الف ةالصلا تعقأ اذا ملسو هم هيلع هيا ىلص

 (تودد) ناح + عادالأ ل> وزع هللا لوقت لدمللا ثلث ىذماذا لسو هيلع هللا ى م هما لور لع

 قوه لثة ىذلا فهما ذي؟ رذ ة:بدملاب انر رف ةكم ىلا نامثع لّتق هذ- ةشئاع 0 رخ تااه ةرغ

 عرزتاب مهاوق ميلعلا عيجسلا وهو هللا مهكيفكمسف أ الا هذه ىلع ترطف ةر طعذ لوأ تناعف هردع

 | ومخأ طب رفتلاو « ى هلرب ىنهلا تلقي كلرغام ىدسبع ةمايقلا موف ىل لاق نا لوقي ذاغم نب ىحي
 ءا سلا باوبال ا

 مث ثدح ص أ ت12: هعوعق

 تدفق ةسئاثلا توعد

 عر رشاهاوءامدلاباونأ

 طبهفةسئلاثلا توعد

 اذهل نم ىداني لب ريح
 هللا توعد ب وركملا

 ملعاو هل ىملو نأ ىلاعت

 اعد نم تا هللا دعأب

 ءاحمت هنع حي رفو للاعت هللا

 ىدىنلا ىلا الاس رحاتل ١

 هءاععأ هللا كنا دقل

 باج امي داذا ىلا ىنسحلا
 اك-شو ىلع أ اهم لذ اذاو

 ىرهبلا نسما ىلال>ر

 تيلصاذالاتف ءططالحر

 برغملا دعب نيةعكرلا
 ديدشا,لقو دصمافثلسو
 زيزعايلاحلادب دشان ىوقلا

 كةاح عج كتزعبتالذ

 هلاود# انددس ىلع لص

 اع 0 هن وم ىفك د

0 

 ةأفل نالف تاملمقنابنع
 ىالوبلنا ل مون (ناكو)

 ا

 0 1 50 اولاق
 ميلحلاهقئاالا هلااليركلا

 بر هللا ناصس ميركلا
 نب رةعج(لاق 'و) نيملاعملا

 ندرثك اف ك.مومه ترثك
 ىلعلاهلابالا ةوذ الو لوحال

 كيبلعترد !ذاو ميظعلا

 برمد+لانمرثك اف عذلا

 ك.نعاطنأ اذاو نيااعلا |



 ربقو مل هالا ريدا ىلأربقو

 ىذاقلا ريقو عب رلا أ
 > ؟ىضاشلا رهو راكب

 يأريقو فر ااركبيبأ اربقو

 نمو (لوقأ مهنعفللا

 ءاحام ةداحتسملا ةرعدالا

 تب الا نع ثيدحلا ف

 لاق هناهنعهللاىذر كلام

 لوسر ده ىلع لج رثاك
 ملسو هي هءاع هللا ىلص نيا

 ىلا ماش ]| دال .٠ : نم درع

 لئاوقلاب تءالو ةئيدملا
 د هللا ىلع هنمالك ون

 صرع داماشلانملفاقوذ

 هنحاصف سرف ىلع صا هل

 :هللاقورحاتاافقوف فق
 صالا هللا ةفىلامو كنأش
 ٌكحوردي رأاغاو للاملا

 ىلد | ىحىنراقنا هللاقف
 ىلدو كل ادبام لعفا لاق
 4+ ار عفر تاعكر كَ 1 رآ

 دودو. دودوا,لاقوءا:<ا|ىلإ
 ئدبمايدح ا شرعلا ذأ

 و ان لاعفاي دسعمأل

 ىذااكهجور و كلاس

 كاأس أ و كش ”رعناكر* الم

 امتردق ىتلاكتردقب
 كدجرب ود كة ةاح 3

 هلاال ئش لك تعس ا

 يدع ثدغما تز 0
 ثبغماب ىثعأ ثدغما

 0 + سرافب اذاو ل

 ل هرظن انافةيرح

 هاراساف هو مو ,رحاتتلا
 0 !دراف 2 هنعطو هةل

 لاقو هلتق مث ه- برق نع
 لوا نم .ىفارلءارح انا

 الوأ وعد ةيئاملاءاعمبلا

 لاقل

 رسبالا ونمؤملا عامطضانعالاب ماب ع عاصطخالا #ى «ذلاةمونقجلاو ضد رم وأ نار وأ 0

 نأ بوصالاف رافكلا عامططا هج ىلا لعو ايبثالا عاملا ءارعسلا ىلا اج ومو لولملا -
 حامصلا لمع ن ناك اذان هلك لد الا ىع 0 نالا ىلا تلقتي مت متن نءعالا ع ءطض 1

 تاكو د»# هاطغ رك برتلا ل قَآ ارذاذا ىخنلا مهداربا ناك < ةعاسلا نال: ماق هناك 0 مفر

 هللا ةدر مهدأ نب مهاربا ضر #* هثارف ىلع ع- عءطضإ ىلصي وهو لخخاد لحد اذا ىلا ىبأ نءا

 نع ءاكبلا هلغْدف ةذرع لضفلا ماقو * ىضرملاب هبثتي الثل ءاضصنا هلك ام هسأر دنع لعف هيلع

 مدق ىلءنيفث اللا صعب فدو * توذع ناو ٌكنم هانأوساو لاق ب رغتث سجدلا تداك الف ءاعدلا
 اًميمعقوفهدب طسفبونذلانءوذعلا مون'ذهفليق ةشحو مث لاق وعدنال مل هل ليقف ءار1او قارطالا
 لاقذافأ الفهيلع ىشغمئانأ اذهو انايعدا ارا ىذلا اذه ةكم ءاعط:أ لاق ةكم ىأر اف ىلمثلا ٍج»«

 قام الا ىف هيب ءاةدأم ع بح تنآو مهراد هذه

 هما . رن الا نولوقش ىلرتد نبأ ىلر ثيد نبأ لوقت تلعذ. ةدناع مذ هابعلا نم مو" )ج ١

 مايخلا تند اذا | مس الو + قوشاداز لزانملا تند اذا رعش

 اهتيج ثعضو ىتح ىبر ثيب بر ثد لوقنو دتشأ تج رفن كب رثيب اذه اولاق تفباا الالف
 مطقيال يكءارثالا راث ا دهاشد و تيبلاى ريلز وافل ا عطا نأ امان هتنمالا تعفرامأ تدبلا ىلع

 هير ةجرراب ١ هلك ىلا لدهل ءاود نع هسفن

 رد الف ناكحرار قاوط الو * ر او ثدمال اوما كياا

 رزان عىنغي ىذلا هس ىدهلاو * ه .ريعأ نيح ىل اغصلا عمد ءافص
 ىرطخ مدن ىاقمو ىرعشمو 35 عدوان نمفوتف يللا دهسمو

 ىرغسىو_لاو قاريع نم« لاو * ىتا- ار فوشلاو ملقا رىداز

 كتوق ردق ىواستام ءوسلا ديعاب ناكر مخ ىف لحد تأ ىل#.ة ناكمالاناكم ىف ريانا راثن بهتنا

 | لترفغامدعب دواد ىكب (لبقو) ”لمالا كرف ارغب و ىنملا كعدخت ىئم ىلا اهفلعب لمعتال ةباد تناك ال
 هللا نم هايملا ف يك لاق هنلا ىناب كل هنلارذغ دق تسلا هل لمةف ةرغغملا لبث هئاكب نمرثك أ هتئيطحخ
 أبرايلاةفةوالح هلدحالوروب لا ارد لعف هل راعت هللا درف ىمعت ىلع در برا لاّقف لا 439

 أ ىضم دق دو ثاذ دواداب هيلا ىلاءث هللا حواف ”هلزلا لو اهدحأ تنكى ما١ ةوالخلا كل: دحأ ا

 ارز ”مياسلادإو ةواحر ةيئوفالاو عبطلا نيط ىف هنو ةو5 ةيلو>رلا «روددلا ىف ثنم هىتعلا

 جب رم نيح ةداحدلا نم كيبدلا فرعت نأ تدرأ (اذا) دثاعهعبط ىلا لكو رادغ تنذإا ناو ةمهلا

 أ ليلدلئاضفلاباطف وسلا ن نع ْلرودف * ةحاج دف الاو كي دذ ل ناق هراقنع هقلعف ةضوبلا ن

 |دقناىربيالوث هندب لادا عج ىفابعتماب ة نسوا هور لكروت نيعب رأ غلب لو 5 نما مرعلا 0 1

 رابع كار ما هدد: نءعرورغملاريتعي الأ ةنث م اهمسكسا امنا ةنئتمملا ةيقبلا هذه منغا هنزخ

 0 * امالط بمعكل ذاف ت تدنن ”الودحاو ةأسصاك ايندلا 007 هتكسم نكس نك ا ّ تعا 0 ىراق

 قتالاناشا ةحالملااذاف #« اهلاعفو اهلا ند تريم

 ىتالزاانل تفاحاغ كف »ع اندووهءنوذال ناانل تفاح

 ار ارصالا رام مازه ا ارو ىلاتعح روث رامم قلعول كلايند ردك كن.د رد دكا

 | ترنم مان لرح املك هلفغلا ىبص تاههه ت هانا ن نيتوادخ مدخلا 5 ترع ولف كيان تشل رد

 !امكنال ىكاامنا سهلا هناعا دم قلو لنلا ىلع ك١ هماطق ىل_عرذقي مل لفطلا ءاكبل
 !نا ىمهلا لود ناسيا بأ )ن 5 ىلح ىلع ىلك أ انا ىلع طب رفتلا تاعج ماسقالا توف

 | (ناكو)كبحأ تن تنك ىنا مهنرمخال كن ادعأ نيدراما!ىنتنكسأ ناو كم ركن كيدبلاط بوت ذا ىئتيلاط

 يف



 ل 4 به

 07770007 ات 7 7 ا

 نر

 هسفن ريش نم هنمأ هناكذ ىنم مك-ا ةمالسلا ىنعي مالسلا ىنعم نا لاقي ؛ و مالسلاب لح نم ساثلا
 : ارا 7 زكلاءامذحتؤب ) رصبلا َه ةواشغلا) مكرلع ظيفح هللا لوقت هن "سف هليا وه مالسلا لاقي و

 ىلع مسقنب رهذدلا ءاكملا ضعب (لاقد) ىلاعت هللا ذاب هنع لو زن اهتم لصك وتاقيلا كو

 ماجلا لود عوبسأ ةذلو برشلاو لك الا هعاس هدلو عاجلا ةعانش لعضت ةذإ اهلواق تاذإ ميم

 رعش  بابحالا قتلمرهدلا ةذلو ديدجلا لزنملا ماع ةذإو ركملا عام رهش ةذلو
 ران تْيْش اذاءاملا نم حدقاو * هل ض#مناف دعسلا ضخ اذا

 راسءالا سكعلاف سكعلا ا ب 4ك داق دعسلا دعت تاو
 دحأ ىلعصرح دعي فس لو * مي ىنغلاو مكيلا زيقفلا انا
 0 هفرص نم لاملا عجل ناف 5 هب زففاريخ لاند نمتلناذا

 اًمئاذا فيص هكردب مخ و « هلهاب فيصن متم نم كلف
 ادفغر اهقزر كابو اندلع قبت د اهعجاب امندلا تناكول هّللاو

 ادغ لوم عاتموهو فيكف 5 اهل لذب نآرح ق> نمنأك أم

 اد نيح مايالادب هنزدكذ هب مكتب و ربوغص برش ىل ناك دق
 الع ههحو رمق فرط * هلمات اذا ىهحو 5

 القئالق ةيلاواع د نم *« هتنحول ىذإا ناك

 ررغلا ةمل ىفهان' < ىذلا نم الاايأ ريفبلا ساد ردك ل اوفص لك اضيأهلو
 رشلارذدب ظعاو « نمسلاردهلل رثالاوزيعلاسرد انابق ناك نم نبأ

 لاقلامهتنغأ اف لاجرلا بلغ د مهسرحت لابجالا لاق ىلع اوناب
 اولزئام نسا | ارض اووف « مهلقاعم نع رع دعب اولزنتساو

 لال او ناتلاو ةرم ردالا نبأ 5 او ريقام دعن نم راص مهاد »أن

 لت“ 2 .دودألابماعدوجولا كت د مهلءاس نيح مهنةريقلا حهفأف

 اواك ادتلك الالوطدعتاو اوعصاف * ارررشاموار هداواك ؟املاطدق

 ايصاوتلاى دب فرض لعلاتودو © :, هلا زعلا انلادعدا نملك الو
 بني ز بئارتلا ءاضيب لك الو * ىلا راد ترغتأ راد لك امو هريغ

 تلديتو بابحالا نم + عاما تاخشئاب طلا تايئد ثمّقب و د قيقعلا لجأ بهذ بهذ (هافسأ | د١
 بيجاوملا عب * ام نفرعامةالفءابط ىدنأ رفع رت ةراقرلا

 دودعم 00 ةلماشءل يلع ع ةيفاع كر رغنال مكآ نمااب
 دوصةمتاف“الانم ئش لك < هترضحخدنع عر زكالا تنام

 دوص# ىمالا لاك دنع تناف * اهعج أت اف“ الا نم تاس ناف
 قاسهنط هارئذلكو * احدق هنط هاآر ئغلكف

 هعفرهنمناسلا بعك قوذ ص متو 5 هعتررازا ءرمللا نم كنرغدال

 هعزووأ هنغ فرعت مهردلا هرآأ 5 هعلجج د قرت ا هيف حال نيمح و

 (سابعنب !نع) راهنلا طسو ىف بس و وع ع لا

 ميال مانت كني مايزالولافو هزي ءرتوذ من ملا ةمون منان وهو هدلو ىل ارطظن هناامهنع هلبا ىضر

 مةحاعلل ةاسنم ةمرهم كساب برعلا تلاقى ةموناهنا تلاموأ قازرالا اهف مسقت

 الااهمانيال هلوأوأ راهتلارخآ ةمرن قرخلاو ةرحاهلا ةمون قالاف قجو نريخو قا ةثالث موناالاق |

 هرب

 هللاب ىضارلا

 هريغ
 هريغ

 لأ لاق هنا مولع هل ىلص ىنناا غ نءرذولأ (ىور) برج ساعنلا بهذي هناق كبوت ىف هم
 قاب نوعرفو ىمومأبت
 نوعرفنا نوئمؤا موقل

 فعضت_ساعي_ثاهلهأ ]

 مهعءاش أ حبذب م م ةفئاط

 0 هّزا مهءاسن ى ىدسن و

 نءنادب رو نيد سفملا نم

 اوةعضةسسانيذلا ىلع

 نكغو نيثراولامولعو
 ىرنو ضرالاف مول
 امهدونح وناماهونوعءرف

 9 .ا!ةنورذكح ناك اممهتم

 احاعزا هعزأ كلذ 1 الا

 جاريا ىنبىلاريسوا_ يلع
 داب زح الام مسهل لذب

 اولاق ةيقاعلا مهذ وح 2

 ليوط بط دعت هيلا

 انامأ ىل رغملانب |ىلاتئكو
 ةحسلا ىلع د وداضرتساو

 هتبب لهأ نم مهلثق نيذلا
 ةفورعملا ىو بامو ثس

 تام دق لا ْن الا

 اهمناسلا ناك ل او

 تروسف ىرخأ ا

 اما متارعلاب ورا دعالا

 ةصلشإب ف ورع 5 ةرع#

 لبجلا ع بند 0

 اهنم 0 ُش ا

 رذنيو تاقرو (عسب-)
 ءاسنل انم الذ لعفي اهل

 اضد ا اهمذو جاوزلادي رثنم

 نيبرصملا دنع ترها
 ءاعدلاو ةجامملا ءاضة

 تيذق ةحاح هللا لأسو



 اهراث او نيممطاغل! ءاغلخلاا
 اقف نال هكدا

 اهلو ةاصلا هب راسق

 اذ ااهفو ِن اوبأ ( ةعبسإ)

 اهاو سكراهح هد رادو
 ك :عوباولأ (ةءبس)

 8 عابسسلا ةهرسطخو

 يا را
 9 تا تاناقسس

0 

 فرعي ناكم ةفارقلاب و

 برقلاب تابببق -,سلاب

 لصالاو ريخال ةدس ةةمقملا

 ىل رغااىتد نيب ناك هنااهنف

 رمصأ لأ نيبو ريزولا
 هوادع مكحاملاررو

 اهطادنع م ماعىسف

 م-وقانعا برضإ ساق

 هاوسحأو ىبرغملارب رولا

 ردسات هد لهأ نمةثالثو

 ىيرثملارزولا مساّقلاونأ

 ماش 1اىل ار صم نم ْن رهو

 فحارسللا ىنيىلا أكتلاو

 جرورخللا مهل نسحو ةلمرلا
 مدنا أع زتوك انلاىلع

 هوع :واطق ه«ةعاط ٠ ندعم

 هوماق او ةكمنم ىديسملا

 نيب ضرالا اولبقو ةغياحخ

 هللارعاب دشارلا هويقلو
 مساّقلاوأدعص كلذدزوف
 باخو اريثم ىبرغملا نب |

 ايدنف اوك الا لاق ىلع

 تانآ كلذ مهعط ىلاعت ه وع

 نس كيلعواتت نيبملا باكلا

 لعحو نيرمدنلاب رضت (ساعناادرطل) ضيدأ ركسب برش, و بياح نبلو ءاريثك ذحنْؤإ لوبلا

 از

 ىنت بونذ ةرثكا اماو ضرالا ىلا ةب.هلاب هللا رظني نآاما ةثالث نمالا جيرختال ةهلزلْرلا بعك نبا

 ثنللا ىلأ ريسسفت نماهسنتو قلغإل اسدان عسيسلا نوضرالا هيلع ىذلا توملا لرمل اماو مدآ

 انو نايت أ( لاقو) لاسعثالب نيعلاك قد دصالب لج رلاىوهنل ادجأ نب ليلفلا (لاق) ىدذقر نأ |

 ةهظع ةدوم نمالا ةقداصلا ءاضغبلاو ةصلاخلا ةوادعلا نوكستال (رق) نيع الب لاممثااك لوقأ |

 2 (ىبار ءالليق) قحالا كعب دصرم هلداسلا لو لكاعلا لودعر شذا ىار ءا (لاقإ ةعلق ةواذصو

 هدمه ىلعرقأو زمعلاب هسفن ىلع ىدان دقذ هيدا ركفا نم ديشرلا (لاق) هلذغ ىلع 2 لاق ةذالا

 لهسعت الو قيطت الام كيل ىلع لمحتال تامل عسب رأ ىلع ء.لعلا تعمجا ىتعلا(لاقو) ةءاندلاب
 رغاور سا (هعب رأ امنذلا هف 39-3 0ك ركغنالو أ هأد قكتالو ةعفئم هف سل الع

 ْ (درفم) رثفرضتو
 ناواريخعبرلاناوأو 5 نامزلا بيطأ درول!نمز

 ىلامت هللا مسا رك ذب لو ةبادلا ل-جرلا بكر اذالاق دهام نع دوسالا نب ناممع (ىورو)
 نسال ناك ناو نغت 4 لاه ءانغلا نس ناك ناف ءاغق كص مث هئار و نم تاطيلا بكر

 ىوق ءادوس ةح>اجد ةرارع لكك !نم ةواشغلال مسا لطايلاب م اك. ىكنا نك هل لاق ءانغلا

 لسبحلا ىلع نيعب (ءاودةفص) غامدلا قى اعاد مشو ةقرخ 00 قد“ اذا نومكلااو و هرظن

 رعش لبحلا ىبعنيعي و هابلا ىف دي زب هنارك ذلا هيلي و درونهدب باذي و منغلا لبز ذحْو»
 يال عصا امذااالو * تناك ثبح ةدوملاؤْكامو

 خاوقلا تحاص قلطم وتوع تاكلا ناف هناكم لو» ١و هعضوم نم تاكلا مق (مناوقلل با)

 اونامال ضرالافاودلح مهتيلاب 4 تامالع اهمذ مركسا / لهأ هو-و 1 رعش

 مئان بلق ٍس هعضوو عدفضلا بلق ذخأ نم (ةدئاف) ل لاق ةءورملأام ىلامعلل ل
 نم برش نمو (ةدثاف) كلذ لكم لغعسشت ةرييكسلا ةمو باق كلذكو هع أسالك هريحأ

 ريصن مل نم ءايطعلا ضعي (لاقو) ىلاعت هللا نذاب هنم ىرو سس ل نيمهرد نز و احرةرئاعلا

 رظناف ةنملا ىلا رظنتنأ تدرأ اذا كي (لاقو) لهجلا ءاقش قرص رعلا تع' ىلع

 1 راوسسلا نإ الو )5 اكملا ضعب لاقو) سمشأا 8 ىللمق يبرأ نمزفرصم ا ىلا

 قدصافال لوقأ نأ فاخأ لاق طق تقةدص له نيد اذكلا ضعبل 62

 زال مالسلاهيلعم م نب ىسغ (لاقد) ءانغلاو رظخاالاق انْزلا ادبمام ابرك زن ىعل (ل

 لاق هلا ف قوس هناوحخا ضعب كا لضافلا ىذاقلا ب 01 كننر 5 ا كح ّ

 ىمنكةنيعمنم كامو ىلع * هفو رمت عض أن يبلاناب راف
 ىبلضأ نارينونافح ا هاومأو * ىتبحأدعبو ىلاذعر رق ىلع

 قاعاذا شافها سأر (ةدئافإ) ام“ ىست ىفأ لاقف ةياقكلا لعتت ةأرما ءاك.دا ضعب (ىأ ارد)

 مش ع ملعأ هللاو هتداسو قوأ هلع اًةاعم م ادام مهي مل هتداسو ىف لج وأ ناشنا سأر ىلع

 اذاننرالا مد (ةدئاف) هللا نذاي ارت عيبا لدعلا نتذالاىؤ همم رطتوراثلا ىلع ىلس ذا تاعلا

 تنبأ ربت 0 تاحارلا سم ردملزا نيعلا ىف ةرعشا | ب تحاص هب لك او قعمو ففغح

 1 : رعش لاعت د

 0 هميرص و ىد وال هتلعءا اود

 (ليقد)

 لاقولمقنم نايذهلاىوس د أمشدنغي سبا سانلا ءاَم
 لاححالصاوأ ملعلا نمشال د الا سانا ءاعل نم للقاف

 ةقراطو »* ىلاعتهللا ذاب برب سفن قيض هن نمهاقسو كي سمو درو ءامو ةارخلا مدذخأ نم (ةدئاق)



 ْ : هسا 70 نادل
 | ضعبلاقو ماقتن )ال ةكردملا لاو>الا دنع نوكسلاوه ل.ةو العفو الوق ةردقلا دنع ةافاكملا 08
 اوااقو اورعش مل اًواسأ ناو او ركشم مل مهملات ن5 نا كنناق مانالا كنت تمار
 نمو ةجحرلا ميركلا تارامأ نم لاقي وةمالملاو ناوهلاب مك الاو ةماركسلاو تادحالاب مصب مي ركلا
 بضغلا زرثعملا نبا (لاقو) انس نوكي نأ م املا 5 , ةودشاا مالك نمو ةوسقلا ميستللا تاراما

 سبل ىرصيلا نسسحلا لاقو < نيف اصبق 3 دعمت اذ أيش هيحاص ى ريال ىتح باقلا يدعي

 راعالاق دب زب ورابدلا رمعت راجلا ىلاناسحالا او ىذالا ىلع 7 هنكل او ىذالا ككراوتلا َنْيِنَح

 لوذسبم سانا عسل دوجو 5 لنا نامسلا و تال راذتعالايف لاقو

 لومامو و- رض وفعلا ت تن و د اردتعم ىالوماب ٌلديع ءاح دق

 داسحأو ةدداو سفن ءاقدصالا لاقي و لريغهنأ الاتنأو »لاك قددصلا ىنعمام (نوطالفاللبةو)
 (سنالاط اطسرال لق) حورلا بيست قيدصلاو مسجلا بيسأ خالا عفقملا نبا (لاقوإ ةقرفتم
 قف سرغت ناصغأ لاةفزح وأ و ةرحخالال فصلح را ليقأك نيوسح نمضت بلتلاقف قددصلا ىئعمام

 كنب ناهسج كنا الاوه تنأو تنآوه قردصلا (مهضعب لاقو) لوةءلاردق ىلع رم ٍبولقلا
 ١ ردك :همف ىرأ ىفاالالدّتعم ك١ لم 4!لاقف « سف ىضب: سحتد.طللولملا ضء!لاقو ةدحاو حور

 ىأردقو مهضعبلاقو حورلاىج مناف ءالثثلا سلاح دعنال 4لاق لاف لمت مويلا كسلاح لهق

 هلاهلهأو ةعررم سانالامتدلا مالسلاهيلع يس لاقو لايجلاكح و رول ام1ناكدس> نمادخعاب المقث

 ضعب لاق نوعيطي و ىننوضغبن و هنودعب و هللانوب< مدا :[ ىبل بلا هَل هذعا سلبا لاقو 95 رح
 (لاق) ءاد عبارلاو ءافش ثااثلاو ةذإ ىناملاو ةوهش لوالا ماستآ ةعبرأ ىلع كينلا 0 ءاك_لا

 هلذب ىلع حاصار هلو د هلع ىلع ءرملا لتال

 هل-5 نم ظفحام طفت #3 ناك ملذانا سن الا فري دال

 قيدصلك باغ ىع ناغاذا ذي هتمد.ال ىحشر ١ىل لص ىددص لاقو

 رخالا قع افركسشلا للعب هناف فورعلاب ناذتمالاو ك ايا (مالسلا هلع لاقو)
 3 مق ءاقدصالا بو. عرك ذو * هدو ول لق بيعالب قيدص لاقو

 قاب كا هناف ءانلا الا *« ىضة:ةتو :ءلوزترومالالك لاقو

 نالحالا مراكمريةترتخاام أ“ هل.ضف لك تري_ول هللاو
 قرح نموىدح ونمو كارغ نمو * قاقنم هاقلأامستك 5 تنكول لاقو

 قرولا نم ئث الوداد سالو * ملقالو حولال ضرالا ىف قبب
 هسماوأ مولاىف ةبنصم دج هلامىفءرملا برص" اماذا قاع

 نكي مذا دع هلعف ىلعهللا روهلف

 سدقملا تيب ةرغد تد نم هانملا مككما ىلع نانع ءاطع ىو رف رامالا ادممق اوفلتخاو

 ةداّمق نع (كددد) نديلاىف 0 ضرالاىف نو. ىلا نا سامع نبا نع قوعلا (ىددو)

 ثدللا ىأ ريسسفلا نم الال_> ناك هنذا ربغب هماعط ن ا م قيدص تب تلحخدول لاق هنأ

 ءاوّدسالا طدخ نع حراخ هنالرم هم لينالا هلبقلا ىلا ىرخ هانملا مديح نا.( لعءاو ا

 لع كيسكااحا نأ ارفعزلا و نب نا تادرعم 3 عملا اذكو لمثشلا ةحأت خا حرت

 ىومالا عادصلا نكسىرط وهو ماذا مسلم !ا ناور'ولا عاد_ىلا نكس 3ع حلا هن جلماو
 ةدالب هيف نا (باب) عادلا نك ةهنجلا ىلع عضوو قدوس

 راث ءىالا طارق هد لاق ا ١ ةداليلاب بهذي هنا هدسح رعشوأ هتطرأ هسأر رعشب رخا» نهذ

 هاسسفت :ىفكالذ نك

 ؛ طاخو ىداذا عامعملاا تاو

 ىأ لاقو ذاك ًااغفملا ثروت هنا لق (ناضلا مخو) هيذغي و غامالا رهوج ىف ديزب هلك أ نم
 املس اب مما بببببيبببببسسسسس __  _-__-علليياسللل جحا

 ىعر رىراغلاءاورعذلا
 ىأ نعءهعدك و هنعمتلا

 عملا كر روع
 0 وهيلع هللا دىناا

 ىد ةعاس !اموةن اللات هنأ

 ضرأ تار ير
 لالا قانعأ ئذتز ا ىف

 نافلار اك رخاوأ ىرصيب
 راخاا جو خباب ىف
 طسإىقسداسأاباملا الدع

 كلذ نم عقوام ىلع مااكلا
 اهمحاوضو ةر-هاقلا ف

 نم اهبحاونو مار هالاو
 دةلوقأ *( رصمميلقا
 ثا |تاطا_سلا نامدقت
 تووالق نس دة رصاخلاا

 ئدقناك ىلا. ع'هللادجر

 ةدسورحملالبدلا ةعاتف
 افناكو (تاعاقعبس)

 مس ىربكسلاهأ ع لاق :

 ل صاح ىهو لصاو>
 ةدعالا لصاءو تايد رزلا

 لصاءوخ ولا لصاحو
 ئسملا لصاحو فويسلا

 ليخلا سوبل لصاحو
 دولزلاو دولنا لسصاحو
 (ةرءاقلاو) سارئالاو

 رع (جبدر اح
 ةراحو هلي ور ةراح ىهو

 ةراحو مل ,دلاةراحو مورلا
 نيدلا ءاهب ةراحو ةماتك
 دحأ ناو>زيب ةزاحو

 ىب ىذلا ك املا ءارمأ
 بابل ناد: رجالا باع

 مجحسجسس ةكسسس رضا

 ةراحو ةئامتالثونينامتو

 فرع ناكم اهو برعلا

 لصالاو خو عبسلاب
 0 تناك 1 6



 لاوةكمنماهانسسسانلا
 ريثك نبانيدلادا عزشلا

 ىذاقان رخأ هك راف

 ىلع ئيدلاردص ةاضقلا
 لاق ىيتناهلاىميقلا

 خشلاوهو ىدلاو ىنربخأ

 «<سردم سردم نيدلا ص

 دحاو ريغهرعشأ هناىرصب

 نإ: +هبصرارعالا نم

 دابب هرضاح ناك نغةلمالا

 تاعق تاوأر مها كر هل

 هده ءوضى مهاب ا قانعأ

 ضر ن م ترهظ ىتلارانلا
 له ناةماشوأ لاتزال

 ا هى و ةةيدملا

 ع 30 مانالا
 ءنزكصاس ىلع ىوبلا

 مالسلاو ةالصلا لضذذأ

 نم ىلا عت هللا ىلا اونانو

 اورغغتثاواهاعاواكبونذ
 ىلسهلالوسراند سر ةدذع

 ك1 0 ه«لعدتلا

 مهد 5 او 6 ةءآو ماس[ م

 لاقومارقف ىلءاوقدصتو
 اناسأ رانلاهذهىفمهلئاق

 ىهو

 هقوفئرجت راذلا صرت
 نفس

 ضرالا يف اهل باضوهلا نم
 ءاسرا

 ردقل اك ارارش ا هلىرن
 ةشداط

 ءالطهبصنت ةعدا ماك
 وللا ىفئاك اهم

 ىلاناخدإا
 ىهوه:مسعل|تداعنا

 ءامهد

 وسرت از متم نمةمااهلايف
 ءابلالاموقلا اهلّقعي هنن'ل
 ١ فد سشلاثن د1 ا ىلا ريشد
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 دحأ لكب ةّمثلاف اعابط ردغلا ناك اذا هذ- هللا ىضر ىلع (لاقو) دوج ومريغ ناوي>و ىنعم ريغ

 الاداو> رهظ الو هوربدأ الا ريعب مانس اوبكرام هاف ساذلا او رذسحا ءاكملا (تلاقو) زم
 نم ركنأو ساذاا ةفرعم ن٠ لسلقأ قداصلارفعح (لاقم) هوب رخأالا نمؤم باق الو هورةع

 لاقد) رذح ىلع دحاولا نم نكو نرعس'و اعسن مهنم حرطاف قيدص ةئام كل ناك ناو مهنم تفرع
 سانلا ناك ءادردااوبأ (لاقد) عضاق خاوأ مان بلكوأ عار رامجالا سانلا ىف قبام (رخك ا

 اعد مالسلا هيلع ىسدع نأ ورنب (ةورعنعو) هسمق فروال اكوش اوراصف همف ُكوشال ارو

 ىلع هديعضاو ةحلا لثم هسأراذاف كلذ ىلع هعاطافمد 1 نبا نم ناطيسشلا عضوم هبربثأ هللاىلا
 ايندلا نأ نيا (لاقد) هثدحو هانم ركذلا لرتاذاو هسأر سنحت دسعلارك ذاذاق باقلا ةرك

 ىرهط تعطق لوقي هنه نذعتسا اذاف انعلمتنعل لاق ناطيشلا تنعل اذا لاق مسمن هّنلادبع نع
 ةجلامدآ | نيالف ىصعذ ناطيسُم تاو دولاب مدآ نب ارمأ هلب وان لوقت تدوم اذاو

 را طفلا كسلا نأ ةرب ره ىلأ ثيدح نم

 أاوذوعتف راجلا قمم متهم اذا و اكلم تأرا مناف هل_ضف نم هللا اولأ اف ةكيدلا حامص متععم اذا لاق

 رح او ةردلار ويطلان 75 ةئيفسلا لحد نم لوأ هنأ (ىود) اناط .ش ىأر هنا ناطمُش لا نم هللا

 كلةعناج رث كمطت س وللا (لاق) هينذب اًعلعم سدلب الدق راجلا تاناونحلا نم لحد نم

 بكن ضيبأ كيد هيف ذب ث يد لك (ةدئاف) لعفن امرداو لوة:امر عاف كاصأ ناج رث كاعفو
 ىل_عاضدأ هرئاح ق<ءاذاو تطقسأ ىلبح ةأرما ت< سرفلا رفاح ىرثدا اذا (ةدئاق) ةلاععال
 ذؤيب ثغارملل (ةدثان) لوبلا تحرخأو اصلا ثثتف تارم ةناثملاىلعهن ىلطو رم طادنو نسم

 مع ةفثاشلابلاط ىلأ ن ىلع (لاف) نوهذب مناف ثيبلا ىشرتو ءا,ع طلخوروت ةرارم

 0 اسمارخ نهر رادلاب بوسغملا ر او نولغم ماظلاب بلاغلاو بورعل ا ريذ ريسملاو ةدوملا

 بحاضص (لاف) نيعلاب هؤدأق ة هالو ءاط لكلو ةسمخااب هؤداف ةشهد لخاد لكل سايغنم|

 ىدنته رملانا (اضيأ هبفو) غ ءامدلاو ا كا عفان ةئلاثلا ف سابراح لفنر هلا نازح وما

 هئنال 5 (لاف) ءقلاو شطعلانكسد و ةد-هملا ىوقي و ءارفصلا لهس ةيئاثلا ىف سناب دراب

 5 هللا ىل_ص هللا لوسر ىسمن اص ءب- نيد و كنبب كرتيالهناق نافلاءوس كابلعنيلغيال ىنبا
 ىنا لاقو ىبعكلا ىلا لسج رعاج هتدايعرحأ هللا طبصفأ مه ليلعلا دنع دئاعلا لك أيالزأ ملسو
 ا قباست نآديرت تنك نا هل لاف اهدرأ نأ للسهف ءاحرع امتدح و ةأرصا ت-وزت

 نسسجلاو ماعلا ىف لاخلا ءاكمحلا ضعب (لافإ) تيملا سأر ىلع ىنغااك قجالا صان (لبق)
 كي-وحأ نم ءاقدصالاريش هنعهلناىذر ىلع (لاق) نينيعلا ف ةوالحلاو مسملاف ةحالملاو فنالاف

 باذس ءامب قصت ةدوم ذوي ليلا عنع م 5( هل تفاك_:وأراذتعاىلا لأ اوأ ةارادم ىلا

 مبسىلا لب الاناقة أر ملل معطي 0 هلادبز ذخوي 0 اف) عاجل ادنعرك ذلااهب ىلط. و
 هلك 06 نم رع لوط ةذالا نم هع ام عم هلف أب لكؤبنأ ىجش دجلا لسعلا (ةدئاق) نيئس

 (بوبأ نع ال ضرار قع مهراعأ لوطن هدحو زيحلا عم لسعلا مهؤاذغ نيذلاعاشماو

 سودقاي رك ذيلف سانلاهحاز نمو (ةدئافإ ةظا ةبعص مارب و ةظفل قح ىربلمب ركلا نا

 ىف اهناف طشق سكزح ريسلا ةئءطب ىه ىنلا ةبادلا تذآىف لق اذا (ةدنان) هل يرقي هناف

 اريث لمع ةمهلا ل*م ليذلا ىنغلا لثم لاق بدالا بكري م نم بكر ا ىرعرلا لانو اهيرس

 ال رىلارعا اللب ءايشغالا باسح ةرخ الاف تسات و ءارقفلا ندع انئذدلا ف شقت ادت لك أت
 وه ( وفعل اذخن) ىكح روكبىجرو رحالاىاكاقاسو قزرلاىلا ى ىقاس ىذلا هللرجلا لافت ءاطسا

 و ىراخلا (ىور رانلا تاطشللو



 نذل

 هي راج ضرعتسا (ديشرلانو رهنب نومأملا) ىلح ر ىف نكلوال تلاقل ع كليديف ىراوجلا
 لارضد ناو كءار واما نينمْؤا اريمأ اب تلاقف اهلجر ىف بو ع الول ةسجاحلا ىهلاةف هتبعأت

 رعش | (ئارسشب صأو اهمالك نس اف
 سفتلاب ر معلا هيلعدعب نماي. هب اهتنب زو ايندلابحرفت فيكن

 ةبرشوارب زف بكستو در و ءاسع ىعت ونارغعزب تام الث رصنلا ةروس تتكت ىوبلل ( ةب< بانإ
 ةقر وف فرحالا هذه ىنوبال قزرلا طسل (بنك) ملأ هللاو همحأ ءاملاكِلَذ نمبر نملكف

 هنا وعدن و فرحألا هذ هبط وائالث اثالث صال+الا ةروسو هلْزلْرلا ةروسأر غي و مصلا ىلصن و

 رثكت نأ (ةدئاق) ل ط لاد م فىل كل بر ىلار تمل !قزرلا هيلعظسي
 زعاملا نيا رش نهد) كلذ منع هنافىب راقعلا ناحاوملا لمعت ..دف رامتلاو لبللا ىفلوبلا

 (لاعسال ءا ود) شاعترالا نم نمأ ناموسلا مدلك أ (نمو) ةناثملا نماصحلا تتفبب هناف انضم
 وأل> تامر ءام «بلع فاضاو اكدطصم ةوصدع راثلا ىلع ىلغ مهارد ثالث صلاخ زوأ نهد ذخؤي

 مول لك هلعسسلا بحاصه ءلءرطقي و ةصديخ لمعي واشتلا نمليلق هيلع فاض وفصنو ةنامرردق

 2 عسبشتنا دعب لكصأتال واما ضعبل سونبلاج مكنملا (ةيصوأ ائالث وأ نيتةعارادقم

 ىلع ممادتالو ىلا نم كي-ظح عطقتالو ةريدملا ةهك اغلا نم لك أت الو ةباشالا ءاسنلا نم أطن
 بيبط ىلا مت مل ءاللنا ىلع كيسفن ضرعاف مونلا تدرأ اذاو تاوامح طاف تيدعت اذاو عبش

 هللاءاش نا ح ارالاو مغاملا عطقب هنافركسسلاب وأ لس ءعلاوزيخلاب عانعتلا لك أنم (ةدئاف) ادا
 نع ىاوث نمو لود مانالاو ضرق فورسعملا هنع هللا ىذر بلاط تأ نب ىلع (لاق الا

 هبلع ردقال حاطن سشدك نر هب نهد اذا حاسملا مد ةدئاف) رهق قحلارهاق نمو عاض هسفن

 لغلاف أيش ليخلا لأست الو مسلا لك مالسسلا هيلع ىسومل ىلاعت هللا (لاقإ) هللا تذاب شيك
 نياب رسب هحولانمرافغصلا عنم ةفصأ) ةلةمنأك ناو ززع داوحلاو امنغ ناك ناو لملذ

 اورصح ءاكملا نا لبقو ىلاعت هللا تذاب ههحو نم لوز, راغصلا ناف مانأ ةعبس ةدم ةرشب
 ىمعلاو بامشلا ىف توملاو بيشلا يف رقفلاو ةيرسغلا فضرملا سج ىلا اهن#و ملاعلا بئاصم
 ناسل لا.ةثم ىدنه نيلاقُِم عوزنم لباك منلبلل عفان (فوفسا) ةفرعملا دعب ةركنلاو رصبلا دعب

 عسيجلا قدي لطر عسب ر ضد ركس مهرد انوطقرزب هإ-'م ناوتشأ هلثم قتسف ليقاثم ثالث روث
 جرم نأىلا رانلاىل_ع مهالغو حاب_لا ىلا ءاشعلا نم ءام ىف مهلب ءاش ناوركسلاب مهفسو
 نم (ىتعلارصن وبأ) ىلاعت هللا ءاش نا مغابلا لهسر وك ذملاركسلاب هلمعتسس و مهتدصاخ

 ليلقتو مالسلا فيفذتب هاعف ةداسلا ىلع لحد نمو ةايملا ةروك أب با.شلا همالك في رط
 اعاوم الجر فدو و هنارعت5# هلاصوو هنادقفك هنا دس وفه ار اذاالا هاخأ رك ذب منم مالكلا

 نب ريط ديصا ونيناوبد ضبقي نيئلبقب دصسمو يدع نبكسو نبارب لق تالف لاقق نايلغلاو ءاسنلاب
 سابعلاوبأ) اهريضحأ مل ةعلو كلثنا لاقف سلبا ةأ ما مسا نع ىاز والا (ديشرلا لأسو)
 دات ناك (ىسراغلا هللا ديعوبأ) هلطعلا تارفعز نمريخ لمعلا رابغ لوةب ناك (جيرش ثبا)

 لب نم بلحي امم تاداهملا رت ىلع هيتاعب هيلا بتكف ىدسماحلا ىنج نبا قيدص ناكو غاب ءاضق
 رعش مالسلاو هعمط ىنع لسغيل نولاص لدع سل تيدهأ دق هيلا بتكف

 راددربف تمهد ىنناف * اولذعتال لاذعلا ا هيأاب
 راد دربلا هملآ املكو اهم يمص تار إلك

 درغم الوغش م لغشأ نمسانلا لقثأ ( ةمكحلا مالكنم)

 قاب تنأو ءافولا مدعالو * ىح تنأو ماركلا تامامو

 ظ (88-)

 ذخأو ةبقلامدهو ىدهملا

 رهاوج+لاو لاملانماهجفام

 ل-+ هئانم-قسو ناكو

 ماظعقرحأو ريتلا شنو

 هللاهجرال ج رانا نيعالا

 ةنس (اهعباس) لع

 ةئامقعو نيسجنو عبرأ
 هريخ الا ىداج ف صن ىف

 ضراب راذلا ترهط امنم

 مامالا 3 !لاقوزالا

 ماماوثردملا 5 ظفاحلا

 باهش هنامز ف 7 وما

 نق فاش 2 بعاملا يذلا

 ىف ترهطاسما ه«# ران
 ترك“ اوروكذملاراتلا

 اكد هدم دب ا

 ةني ملا لهأ نعةرث اوتمامتك

 ةيفيكح قفة رشلا
 نمهنيدملا قرش اهروهط

 دح ا ءاقان طش ئداوةمحان
 ةيدوالا كلتت“المامنأو

 لك ايررمثاهنمي رخهنأو
 ةنيدملاناركذو ةراخلا

 اوععسمهخاو اههيسب تلزلز
 اهروهط ل يقة©ضاناو

 موكلذلوأ مانأ ةسمخع
 مفرهشلا لهتسمنينالا

 تعلط ىت>اراهتوالءللزت
 تست اقهسماخةعج+ل ١ مول

 اطش ىداددنعضرالا نال:

 تراصفادح ةيطع :ران نع

 هلوط ميظعلا ىداولال ثم

 ضرعف 7 ارفةعبرأ

 ةماقهقعولابمأ ةعبرأ
 ردد! اهنم لس فصأو

 مم لبالا لم ىبي ىتسح
 11 ذودوسالامعغلاكر يصر

 بلك نم ساتلا نم نا

 ناكولسللا فاهتوض ىلع

 يأرو حابصماهنمشيب ل كيف



 مانسصالا كإ:لوحاومب

 فال ةريشءءاهزةب وصنملا

 تيارا دعا ديل
 رحاللاماذتغا ةنيدملاءالت

 تود_هاحلا اهدعو

 الااهنم قد لاف ىارتحالاب
 قدقرلا سج درفآو موسرلا

 افلإ نيستخو ةس# غابف

 ةثاع الث ضرعتساو
 (اهسداس) المف نيسجو

 ىحراخ ل جر نيلاب تاك
 ناكو دالبلا ىلع ىلوتسا
 ةطمارقلا بهذم ىعدب

 رمد تحاص ىلا ىعش و

 قشواريمك اهل لتقف

 حذو لماولا نوطب
 هدعب كإموتا-ةلافطالا

 لعف امد. ل عفف هدلو

 ةدق هريد ىلسع ىب ودول

 امن اطمح مص ه_وظع

 رهاوجلاوهضفلاوبهذلاب
 روتسو بهذلا ليدانق و
 لمعي مل بحرب زالا
 نم نملالهأ عئموا هاشم

 مهرمآو ةيعكل ا ىلا عا

 اوناكف ةيقلا ىلا جلاب
 لاومالا نم اها نول محب

 نموامب توف وظيو
 ىلع ماقأو هلة أيش لمح ال

 عيذو رودغلاو وغلا

 تناكفةدم ءامدلا كل ةسو
 نودحنتسإ نملا لأ
 ندا حالاسص تاطلسلا

 جراح نب التقونولا تفف

2-7 

 ١+ ن ىنلادس عهمساناكو

 ؟[7

 ار ودصل |ىذربام ط.سل اريدنو د## ردصلك طسدد نب رمش و

 عمرظن افرتس (ذييثلا) ةءوراا كرت لاق ةذللاا لاق ةذالا كرث لاق ةءورملاام ياتعلل نومأللا (لاق)
 لامتنابالا لاملاب فرسشلا ءاكلا شعب (لاقو)ربلا دبعرحلاو ناسنالا مداخ ناسنالا هكستت نم
 امي رك شع" سائلا ماركر شاع (لاقو) راع راعلا فاال ند هيك ه5 هلبا ىكر ىنئاشلا (لافو)

 لشن نمو كس من كل مث نم (هنع هللا ئذر ىفاشلا لافو) مالا ىلا تسنتف سانلا مال رشاعت الو

 ىانلانينمؤملا ريمأاب تلقف ماشلا ىلا ىتم بهات لكوتملا للاةسمازلا ةمانز (لاق) كنع لقن كيلا

 ا (رعش) لك رنو مزعاف ىف فج رلاو ىتيف
 ىلهأ ىلءراعأ ىنااك ىلثو »* ىخأ ىلع راغأىناالاءنكو

 علاط نا لهفرد نمدالو 00 ةثطم ءاممىف موك 01 (هديغ)

 هندي نيد دقوت راثلاو دراب موهفف نيمرهلا ىذاق ىضاقلا نسما ى نأ ىلعلخد ( 5ةاعصاارصاوبأ) ْ
 ( ىسحر سلا ببطلا نب دجأ) ايلص اهم ىل نا ىضذاقلا لاعف رانلا ىلا رانلا ىلا هيقفلا ا لاف

 عاوفأو بايثلا فانصأو ةمعطالا ناولأ ذذتا كلذلف د>اولا ئثلا لعل ةعببطلا نا لود ناك
 مج او ردالاف نغتلاوناوخالا نم راثكستسالاو تاكمىلاناكم نم لوةلاوراتوالا توئفو بطلا
 دادزا املك حملاك انزحو ىذادإو ءوهوالا ىذا ذاواندلا تاوهش نم سبأ دهزلاو وهالاو لزهلا نم

 قربلاكو حرفلا عطقنا ظقمتسا اذاقهمانمىف هرسن ىلا مئانلا مالحاكو اًشطع دادزا اب ريش هل هيحاص

 فم تدادزاالا اذ اهلع تدادزاام مسد ريالا ةدودكو اهتم مالظا | ىف هبحاص مب واليلو ءىذدىذلا

 ناطسملا ىلعو تدم !ىفشربو نب :وفف<2 نود زلاىرودحخ وب نارذلا لالهال(ةدئاف)اهنمج و رخلا

 برسشلا مسالاو دعاهريثكو حورلا قي دص حارلالملقلاق (نينح نب قاح#ا) ىلاعت هنا نذاب كا مي هناف

 ك.لع ةدذلك تندحاو ةعل راب كيملع لوقت (ناك) هنمادرأ عبيشلا ىلع لك الاو ءىدر عوجألا ىلع

 ىلع ماعطلا لاخ دارمعلا مره ةعب رآونتذااوناخدلاو رابغلاباةجاوبيطلاوماسملاو ةوالخلاومسدلاب
 رظنلا طاشنلا فدي زن ةعب رأ مالا ف عتمتلاوز وعلا اكسو قدررلا لع ب ريثثلا و ماض مالا لبق ماعاتلا

 رصبلاب ريضت ةعب رأو ءىطولا شار غلا شارتفاو ءادغلاد عب مونااوةببط ةئار لك مشو نسى لك ىلا

 نع سل (لاق) ىجرجلاو ىلَتَقلا ىلاو ودعلا هحوو سمثلا نيعلارظنااررضلاب سفنلا ىلع دوعتو

 حاكنلا نمو مس ماهطلا نمرثكتس هنال ءانسح ةب راحو ىذاح خابط هلنوك نأ نم هرمضأ نيشنلا

 ةلقىف ناسنالا ة>ار و ماث“ الا هلق ىف بالا ةحار وماعطلا هلة ىف مسجلا ة-ارلوت. (ناكو) مرهف
 هبا ند ريغفأ ىلاعُت هلوق اهطسو ىف ءارض+ قاس ةقرو ىلع بت قب الادرإ «(ةدئان)# مالكلا

 هللامسب ( ةرظنللا) قب الاعضومفلءعو نوعجرت هيلاوىلاضرالاو تاود-لا ف نم مل-اهلو نوغب
 نم ىرب له رصبلا عج راف هيلا سائلا بحأ ىلعو هيلع نئاعلا نيع تددر سرابرتت و سباح سدح
 ىنلاىلاءاجلب ربجن ا ل_مهعدص (ىوالريسحوهوائساخرصبلا كيلا با ة نب نيةركرصبلاعجرا مر وطف
 2 ني سعو سفن لك نمو كنذؤي ءادلك نم كبقرأ هبا مه لاق عيج ووهو مال سل اوةالصلا هيلع

 نم برهت غزولاو ة.صاشناب نومكلا ةئار نم برت (لغلا نا) كيفشي هللاو ك..ةرآ هللا

 فاخأ بهذ نم ىمئاخ ثلاق هب 'لرك ذأ كا ىنيطعأ هتقوشعمل لجر (لاف) اهب رخع اذا ةدعملا
 برضلا نينسحأ اهل تلقف ةد راح تضرعتسا ظحاجلا) دوعتكلعل د دوا اذحن نكسلو بهذت تأ نم

 كد رثشأ نا ا اهل لاف د راح لحر (ضرعتعا) هيلع دوعقلا نك نكلوالتلاك دوعلاب

 ' ارو ف جلا كسا نم ةيررس ليج ةرصبلاب ةي راج لسجر لأس (ىزاملا) كين: نأ تيهتشا نا ىالوماب تلاقف
 اعراوحلا



 ([ه

 | س1 لد انودال اعيط ةىهلا نا وهشلا كرت ةرهوتملا سوغلا لاو ماقتنالا فوحتةبساس

 ضاي د هرامنأ نيد سلاجنىف قد الا ةبدك نم ذإأ لاوهالاو ةدشلاىف ملاعلا ةرعح نيفراعلا ءاكرملا

 ضمد عموأ نياوأ بارش 22 ةصج ردو هنم برشو قدع*و ففحو ملم اذا روثلا ركذ 000

 ف دب زب هنأق هنم نرشو قدمو فوح اذا دهرهلا باق نا لدقو اينم العف لعفت هناق ثششرب م

 مدلارطقب املك أو 0 و لاقو ابمعأش هابلا

 بطخلاقفسانلاهدّمءاتارمملا نم * ةبعشناكناو رمد لدوعلا اذا لاق
 اوس لاحىلع باكلاو لاذف * ىنغلا هاطخأو ملعلا هتاف نم لاقو

 ىاطسإلا دي زب ىأ نعو ىتمعطن نبأ نم ىنمعطن نم لس لاف لك ان نيأ نم مهضعب (لمسسو))
 نم ةءولمم هنئازحش دب زب ايأاب ىل لوقب الئاق ثيأرف ةنس نيثالث ةدابعلا تدباك لاق هنأ هيلع هتلا ةر
 ىف تلزن لاق هلا هجر ا:كاشم ضعب نعوراقتفالاو ةلذلاب كيلعف هيلا لوصولاتدرأ نا تادابعلا
 اذهناناطشلا ىلا سوسوف انئاملوأ ةداع ىلع ادرعتم 0 اروصدسم ملعتلا مانأ ىرافسأ ضعب

 تاَعف كتبافك اوماقو هلهأ كل رل سانلا نم بيرق دم ىلا ترص ول سائلا نم دمعي ردوسم

 تقلغأو ةمقل ةمقل ىتىف عضول ىتح هاك الو ىولملا الا ايش لك ؟الهتنا دهع ىلعو اذهدالا تيبأال
 اذافبايلات فق راارثك 1 الف بارس هعمو بالا ىدب ناسناب اذا ىضمام لمللا نم ىضم الف بابلا
 اذه هل تعنص ىدإو باشلا اذه تلاقو صردخلا نم اًعيط ىدن نيد تءعضوف تاخد دقزو#» انآ

 قىذلا سب رغلا اذه تلاقوأ تنرغلحز هعم لك ا ىتح لك اال فاخ مالك ءءء ىرحو صديقلتا

 عقبال ىزرلان انيكسما, فرعت ةهةلاهدإو مةفوةمقلىفف 2 تذحخأو هللا كلر لكف روسملا

 اعيضووأ ناك اهب رشارييكوأ تاك اريغص ءاشن 1 نمل 21 ىو ىلاعت هللا نا (ليقو) هلردق نآالا

 فز رو اهفعض عم لسعلا للا كزراك ريبكلا مر و ريغدلا هللا ف كفزرب دقواك واموأ ناك اكلم

 تاب الا هدذههابلا تكف 8 بكر هنا لبق هياب ىلا تزحا لف ءاسؤرلا ضعب ىناعدهباهتن : رعم سواطل

 ىنط ن -> هللا, تفل د ىنمرغف فاعد نما
 نبح لياقوأ ماكو ديرب زيتي ىضطرأ تنكذق

 ندرعقب ارهد ماقأ * رع ذبست نم ةركسو
 نغم رغانش تدع + انرك ذاعواكب سلو

 ناتعئاس( وفل دا اواو تبييحلا ىفانع لاف بيطلا بمطأأ ع نع لمس (ىسعلا ةعارسولأ)

 تاق انالوملمقأ نبأ نم (لجرلاة) ناذ الا نذوب ناذأ اذه لاَعف اهي رك اناذأ عج“ زتعملا نا

 دّتشا لاعت هللا لاق لاق مو هيلع هلبا ىلص ىنلانا(ىورو) كَ رغ هللادر لاقف هللا هنعل نم

 هءوستو هتئسح هرست نم ( مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو) ىريغ ارصان دال نه ملط نم ىلع ىضغ

 نسالا هجولاو هراتوأو دوعلاو هراهزأو عيبرلا هبدعنمل نم (موضعب 0 نمؤموهف هتئس

 1 منع ازيا دسافوهتهراولأو

 هحاجلالو تد را طاطا او * هحاح ةاتسلا اهل كاس هريغلاهو
 هاو نآأرصقملا قح نمو * اضعب تك رثواهضعس تمقف

 هحاح فصنب تضهندق كلنا * رين فص ىنع هللا لازح

 ارورمء ام بول ةا ىدهيو * انس> قادحالا ”الع طاسإ هريغ

 ثوضفرب و نونغي هأ ما
 دسرعلا ناك 0

 محصلا اديه ملف ملف ىف

 فصوتفلاوحالا ف رعت و

 لامزلا ةرثكو زواغملا: ه4
 ىللاعت هللا دبعلا راذتساف

 بحاولا اذهل بادتنالا ىف

 ض#موروجالاباوالابلط
 ةرششع تس ةذسنامعشف

 ىوسسراف فا نيثالثف
 رانيذنلنيسعنو ةعوطتملا

 ىلاععت هللا ىذقو ةنوعم

 معلا دلب ىلا لوضولاب
 كلم ىتحناعأو روك ذم ا
 دقوأو نئثولا علقو دلبلا

 لثقو , طخ: ى 0 ااهيلع

 لهأ نم فلآ هلام

 لاعثدتلا هجر دليلا اذه

 ْميشلا لاق اريح هاؤزحو
 هع ران ىف ىهذلا نيدإ سوه

 0 ةطيحم نهوأ 2

 ناي

 لاق ةقلد “ ند ةالثو

 1 اولاَعف كلذ ن3

 هدابع نع ةرامع ما

 راو و4 اًضدأ هنمدز ووة:-غلأ

 فاو هناه بق رخآ اتاتك

 ءاهز اذ اهلثمرب ,ملةني لم

 فلآ اود. .بشم رص ع

 فام غلبم 00

 بهذلا ع نع لام 0

 ةضفلا مانصأ نمعلتو

 مهاوم دفا[ ىبعدي ام
 نوخرؤي مهدنعملفعمم

 دقو ماع فلأ ةئامئالثب



 مهرودص ف مههاونأو

 اواراذاو كولا نولك اد
 اووره سانلا نم ادحأ

 ررايفيعسلا اهنمو
 فورخلاّش ريدعل محل | ثدي

 الوةثالثو نب رهام

 ناديزابت ااهمو لساننشي
 ل.تكحاضم علطب انيع

 ةهظع ةب حن ةنس نيد الث

 لوط مقمف ةراذملا ىل-“ و

 سعشلاثب رغاذافر اهنلا

 ىرثالف نيعلا ىف 6

 ناوتقولا أذ ىلمرىلا
 اسماعلاّم<ا كلولملا ضع

 لسال سب اهسا سف اهكسيل
 تعامنو دراغفرب دملا نم

 اذاتناك مث لسالسلا

 تك اهم ىر تعلط

 تالا فل لد الا

 ترم اذهو كلذ

 08 «هرمتش ع يود :ةنسىف(اهسماخ])

 باتكدر وةثامعب رآو

 تدر ناطا_سلا نم

 ةفيلملا ىلا نيك 0
 نمد“ ءةاأم هب 1

 رسك هناودهلاب دوا ١

 نايموس روهشملاّمصلا
 اونسفادنهلا فانصأ تآو

 هنا تودقتع اوناكو هي

 َك ارودسصقما وثيع و 6

 قسبع 9 لك نمجعلإ
 لاومالاب هيلا نوب رهتبف

 رع ماد هواتف

 هر وهدم هن رق فالآ

 هنئتئازخ تأالتماو

 فلآ هلتترو لا اومالاب

 ةئاملثو هنومدخي ل لجر
 هج سور نوقلك
 مودقلا دنع مهامل 1

 ةثامستنو لح ةئاعالثو

 كلهم ىنا مالسلاو ةالصلا لضفأ انب.ن ىلعو هيلع هللا تاولص نوف نب عشول ىلا ىحوأ لحو زع هللا

 لاب انف رارشالا ء ير لاقت مهرارش نماغلأ نيّدسو مهرابح نماغلأ نيعب رأ كموق ند

 هبنع هللاىضر ةرب رهولأ (ىورو) مهونراشو مهو ,اكا و يضغل اويضغي مل مهخ * ال لاقرامخخالا
 مل ناوركذملا ن نءاوجاو هياولمعت مل تاو فورعملاب اورمؤا لاه هنأ رم ا م هللا لوسر نع

 لاّمذ ىوكش اذه س دل | هل لاقف بيبطلل هتلع فصوق ضم نيذراعلا رضع :نآ(ىح) هع اوهتنت

 ىلّتسأ املا نحل ركشأف ىاعا نال عاملا ضعب (لاف) ىلاعت هللا ةردق نع رابح ا امناال
 ءاود هل قلو الا ءاد قاذي مل ىلاعت هللا نايا ,عاووادت مالسلاو ةالسملا هيلع (لاقدإ ريصأف
 باد آ نم ىلاعت هللا ءاضق ن نموه لاقف أب أ.ش هللا ءاضق نم ىوادتاا درب ىله هللا لوسراب هل ليقف

 ىوقرحاف ثمانأ ا ذا لاقهدالوأ ىصدوأ ةاقولا هنريضح لحر لمثار د[ منأ ىف تاك (لاق) نيدب رم ا

 م هنرةايحأ دمر ط ىف ءدامر هللا عمج ككالذ اولعن تام اناذ ء مي رلاف ىدامراور ذاورانلا ىف

 هندامعق> هدبعأ 1 هللا نم ءامح لاّمذ اذه ىلع كلام كدر كللوتب هل لاق اكلم هملا لسرلأ

 ىف (ناكو) ىم ىيك سد ع نمرانلا كا لا كالحو ىف ىزعوذ ةنملا هوادندأ ىلاعت هللا لاّقف

 نأ هللا معوللافو هنرانم ىلا مارت هل ضقت ملف ةحاح هل مدق ُ ةئس نعمس هب ردبع دنأع ليث ارشا

 ناك ىل كل_سغن كلنموا كلل لوب ىلاعت هللا نا هل لاقف اكلم هللا ثعبف ىتحاح ىذ ناك اريس ىف
 نسح امالغ ىك اردق (مك١ كسفن مولد + اهترضق دق ك.ت>اح ىرثو ةنسنيعم 2 ةدايع نم ك بحأأ

 مسهلظت لنا هنالث لاقو نكس هاسف ناكول ت ثد ءلا 8 :لاقفالع هدنع د < لف هةطننساف هد ولا

 نلت ةيججلا سوفنلا (لاقوإ مهلع ىدعتلا مهحالصا ببسن كنتجوزو كدبعو ؛لدإو لواط
 كلذ دب ةبفاصلا سوفنلاو اهماسحأ ةةرافم اهلع بعدي كلذان ةيدارتلا ماسحالا اهنك اسم

 تقوىف هيلا جاتحت ءاودلا لثم هلثم خ الاو هنع ىتغتسال ءاذغلا لثم هلثم م هرحآ ةثالث سانلاو

 هسبف سناال ىذلا ودو هن ىلّدني دق دبعا!نكسلو طق هيلا جاتحتال ءاذلا لم 1 '. تااغا او تقو نود

 0 هام ناوهواه تفغقو نا ةميظع ةدئاف هندهاشدم ىفو صالخلا ا ارا بتعت ععل الو

 نبسايعا !ابأ نأ (ىح)نمْؤااذآ 170 ظعو نمديعسلاف هينمصتف هرج سن هلا او-اوهثثابح

 ةدوملاتحكاذا (دينجل !لاق 9 بدبدالا لهأ ىدب نيببدالا كرت لاق وهبادحأ نيب هداج ردم ءاطغ

 نم ةمرح مطظعي ل نم مياشملا ضعب (لاقد) هما ىنلاك هموقف : حس سا المقو نضل ! طور تق

 ملسو هي هءلع هلبا ىلدىنلا (لاقد) ادبأ مل 0م دادس نم (ليقو) ب بدالا كلذ ةكرب مرح هب ب ندا

 هله , دن اف هدد رظنتامرتك 1 2 ظناقاناسن اتدحاص اذا (ليقو) هسفنا لذي نم م نموملا سل

 نسلح و همر او هدمفلا سياحو همزالذ هذم دفتست سبل 4 جا ءاساإلا (لبقو) كلو هل ل هك هعو

 هليا كيهلص؟ هالات هعح واف الحر لوألا صعب برض )ل هقو) هذم برها هدفت الود“ مدة تسال

 ىوهلا تلاغوب وأسماب كنامز باتسا( ةظءعوم )) صاصقلا نم دءالهناف لع ىوةثاب رضىد رضا

 ركل وهوْمئانل ابعا اوب ودكم ممقأاف كلهبق ماوب وست رمعلاف كيسفن تساحو بواغماب
 نيعضاوتملا مث ار ,اذالاقهنأ لسو هيلع لصهتلا لور نع رعبا (ىدرو) نوثذ هيلعو كيحاذاو

 ا ةآضانا لع ةدموراعص مهل كلذت اق مولع 2 را اراذاو اوعضاوتف

 هللاو اذهلاق كلوكرت ترسعأ اذاو كلومزال تريسأ ١ اذاتلاقو مولاق كناوا نم نم م ”الااموق ت تت + رام

 لعح ىتحيلب والا اذههمرك لوا فيكرظ: أ «فءعذ!!لاحىفانوك رمي وةوقلا لاح ىنانوثاب مهمرك نم
 تببلا اذهلثةنو مركللا ضحي اذهف مهرذعرهطأو انسح مهصف

 ارذع هتلزل الات تن نكف « ةلزْدلل بحاص نمادنأماذا
 هلع اماو داعملا فواةشد ةلءاما نيدلغ ىدذحاهئع اهدصن امغا اوسفنلا مم مط ع 3 هللا (لاق 9
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 ا أ اذكهو فارعالا ىلع وهفاسافم 0600 و سانلا نودف هلك هع بهذ نمانلل نوندهياعو تام اذا ْ

 هعمأل هلءقيالو ريسكلاب سائلا مان ىذلا ماعلا ازكهو هع ةئلس مهلع 0 مهلال ممأب ن نين املا

 لخدال هزات فا اريعالا ىفعو وف ةزحلا لوح د نم هعنع ماا كرو رانلال وخد نم هعنع علا |

 قس هل شرف معهمر ؟ أو هاقسذ فدض هان و نمؤم لحر لءثارسا ىف ناك (لاق) ثتبمح هنخملا

 ةأرما ىلا فسز و لحرلا ماق لسللا ضعبىف هنت الاّقشلا ىف هلامعو ود تاب و تببلا
 ءىبمسن رز رادغ لكءاز ءازح اذه هينمع نيد ابودكم اذرق هدحو حصا " الف ادرق هللا هك سمفاهري رب لحرلا

 نباىسع نأ ريكا ىفو ثيرلا نبا ثييخلا الاهبلا نسحأ نم ىلا ءىس الو هيلا نس نم ىلا

 تءقوو نينذالامدأ نيدبعلا نع نيلجرلاو ئدنلا عوطتقم لحرس مالسلاو ةالصلا امهاع مسح

 مالسسلاو ةهالططلا هيلع ىسع ل لاَع ءالملا ع نم ع ىزإلا هني دجلا لون وذو هنديف هلك الا

 رفكللا هلت ؟ لاو ياحاما امم دشأ ءالب ىلاعت هليا هنا ازخ ىف لهو كن ايالبلا تاكو دقو هدم<

 نب دمت (نعو) رودصلا ءافش نم ةيذاع رفكلا ءالب بنح ىف ءالب لكو هللا حهراب لاقو دوخلاو

 دوهسملا ةدحأت ع نملحر لاَقذ ة ةيضقد ىضق ههحودللا كو هنع هللاىدرتلاط ىلأ نب ن ىلع تابعك

 ىلع 0 قوفو تاطخأو تةاولص لا اذكوزادكا وهلاقوه فرك لاظا تفس ذاك ءاناعلا ليل

 مال_بلاو هالصلا هيلع ينلااب رك زبره لاق ىشرعلا ى 7 ةرلا ىلع ع نب لل نب , ىلع (ىكو) ماع

 ةرحمتلا هذه فوج فود لاف هيلع ناطبشلا مهادف هودحت لق هوييلطت ةرعش لخدو رافكلا نم

 اوهتناف ةرهشلا نوعطقم اواعف ه وهلم راشنلا هوتاق هناسابط نمةيده مهاراف ءارئان باو

 ا هنلا للاعت يا اهل لان ة ةدعهص اصف هغامد ىلا ١ اوهتنا تح كلذ ىلع ر يصف هس 0 ىلا

 لاق برا كل>ال لاق ىذْؤُت نم لحال ار زكر ءاسنالا اولد ن نمسا توج هآاسناث تلقول

 نامهللا لوي فاسلا ضعب (ناك) رود_حلا ءافش ىندع هيلع رعصاف ىلحال ىذؤ *7 تنكمرا

 ىلع ضر م نا لود 1( 12و هتسدم ىلع نادملارحأ ىمرحت الذ نيحلاصلا ناو ىيدعْتَم

 لدرت ةمدصن كلو ىد الالاقذ اضأ 5 نيلح رىلع بشع تنأىد" الل بدلا (لاف) ىن#ع فعاف

 هللا لوسراب ةبدبح مأ تلاقلاق اور (كلامزب نما نعو) بضائماناو مدصأ كو ع درأ ىلغ

 امهتسح اللات توك اهمال ةفتحلا نول_تدبو ناوعف ناح و زاسهل ايندلا ىف ةآ 0 اذا
 ال ؛لاذحو ثنأ الا هلاال نك لا أ.د ارأ اذاف مالكل اهنلا نتاردن « اسندلا ىفاهدن:عناك اتلخ
 لضفلا هللامف هملاابغار هأن م ىكمريلا ىحي نب لضفلا ىري+ !لوهلاوب اعه (ليق) كل كرش

 ديلا يونذين نا اهلا وذو ةمايقلا مون هنىر ىتاَآ ىذلا هج ولاب لاق ىفاةلثا هجو 7

 ىرخأ فو زغب وةناس 2 0-0 ناك «بيلعهللاةجر لرابملا ني هللا دنعتا (ىح) هاصوو هنمكبضضف

 نم ىبكم هت اقف ةالصلا تقول د دقوهبلاّت> رفن ةزرابملاىلارفاك ىناعدق ةرماب زا تنك لاق
 ىلا مث قالسص نم تغرف ىتح ىنع ىينتف كلذ كل لاقف ثال:اقأ امنم تغرفاذاف ىلع ةنبحاو ةالص
 هيلا تدصقو ىيس تذدتاف سءهلل دوس ىف عرشف هتنكف ىالض نم غرفأ ىت-ىنكماضيأ
 تدرأ اذام رذاكلا ىل لاّقف هنع تردخأ:ذ الوسم ناك دهعلا نا دهعلاب اوفوأو لوي الئاق تعبسف

 لايملاىف مساق كلذ ل_ءفنأ ال نأ ترمأ ىنال نات هةتحر ملو لاقف كلف تدرأ تاف منصت

 ضعب (كاقو) همالسا نسحو مالسالا دن قلاو مس تا ىف لعذفت ال نأ دل ىذلا لاقو

 ادهش تنك اذاو ىناغلا وهالاب تافغاباش تنك اذاو نايبصلا عم بعلت امدص تنك اذا ءاكسللا

 نأ نون 5 لوملا مآ ىفركحفغت» نأ:لقاعال قاذف لقاعامهنلا ل شاعت ى 51 اغمعض ثنك

 ىف مسهل نذؤي وأ هقلالا هلال ةدسحاو ةرم اولوقي نابمهل نذوب وأ نيتعكر اولصب نا مهلا تو
 نا 0 39 ”لفغلا ىف مهنا هان نوع*٠ هءضا ! منأ ءايحالا نم توبهعشاو مهل ذود الف 0 ةهمسلا

 اا ا ا ا كاوا ا يوصا كسلا ساما اولا 0716.3 ا
 مهكصانمف منبعأ *

 فا فاأ نمو ةلزل لا
 لاسن ناسئا فلأ ةثامو
 اهمف ابداع !قةيفاعلاهللا

 نيم اع ءابوعقو اًضيأ

 نوم .اوناكو نول اوزاحْا

 تداسن#ب رفا , رسنعاف

 رايداهيف قبب ل ةرشع ناس
 هماعت أ ثدق» و رأت م انالو

 الواهل ىناقالمهلاومأو
 نكس نأ دحلأ عسطتس

 انهلخ د. الو ىرقلا كل“

 نم كل هابلا ح دنمو

 هدنس نمناكسف هتعاس

 هنلاو ئذ لكت وكلم
 ناس رملاامأو نوعحرت
 امهنمتعمل هنافنات قابلا

 روعش مهدنعال و حلا

 م-هاوح نم ىلع ى هرحاسع

 لع مق لنك رع نم

 موثم دقت م هيلعاوفاك ام
 نامثةنسفف (اهعبار) دحأ

 لاهةئا.عهسو نيثالثو
 ريثك نب نيدلا داعيا
 ةءاهتلاوةبادبلا هخ رات

 قكيوراتتلا كلمنمدروابف
 لوا_مىلاناخزكنح نا

 هتعاط ىلا يهو عدي مالسالا

 راوسأب, رذتب مهرماب و
 نم ةياتك ناوئعو مهدات
 لارا ءائسل ابر بئان

 رغلاو قرسشلا كلم ضرالا

 عم ناكلاناكو تافاخ

 ل_هأ نمل سل جر
 قالدخالا فيطا ناهغصأ

 ناهش ىلعدر وام لّواف

 لداغلا ناكزاع ندلا

 ف تثانمت مهرب اق

 كاتمة دس رغ موه رآ

 انسانادنملا ةحاتملادالبلاب



 ةريثك اقلخخ ثاتقةرامط

 نيعبراوعبرأ لايق
 نملاب ترطمأ ةئامستتو
 قف هرث ا قبف مدداك اراعم

 سانلا بابث فوضرالا
 جاذلا برعاا تيهناجفو

 نيب مهل اوفتوو ةكع
 مهولتاقو ةكموةنيدملا

 اوذخأو جال | ىلعاو رهظف
 تاطلملا تك دونا نم

 ل ةثام 0 دوعسم

 0 1 موراثيد

 او.متوراطي ذهل اهثامىلع

 اثطعسانلاتامولاجلا

 ىف (اهثلاث) ارحواعوجو
 ناتو يدلنا همك

 ل
 راريشو بلح 0

 سلبا كر طو ةيك اطناو

 نا ىحريثك قا كلهو

 بتكملا نم ماقام |!عم
 دقبتكملا دج وفداع

 3 اسلام عقو

 لأتسن دس ارتأَ 0

 دق مسقءاب 1 تالمداو نع
 نم لك كلهو اذن اونام
 امداخو ةأصاالا زاريشف

 تارو> ل: قشناوادحاو

 راو توين« فرهظو
 ىف قشناو سب واونو

 هيفرهظو عضوم ةءقزاللا
 تيرخو ءاملا ىف مئاقمص

 و تيري و اك
 عج ور وصوس انارطو
 رعلا قرغن اومن رغلا عالق

 بك ارملافذةوسربقىلا
 ىلا ىدعتو هل كاسل

 قلحخ تاموى رسل اةمحلات

 0 ارملابحاصلاق مظع

 همئاقمل :ةنسلاهذهيف تام

1 

 هنظتو انما هدعتام لوقلا ىف كنناوخا هن لمةستو كناسل هيف فرصنام (ءاك-لا ضعب لاقد)

 هيلع مدنت م الك نم ريح هنع مست توك (لاقد) ماهسلا ن ب ذفنأو و ماسحلا نم د> وهو اميه

 الو هدم رمقلا ذحنأ ولو بوذك عام (ليقد) 110 قالا كاسل طش

 اذا ديعلاف هللا الا لربص امورب ماو لاعت هللا لاق (ىصلاف) 0 ماعلا قفتاوإو ق-وذ 05

 هنعه هةدعمصأ وأ

 هيفدثن آو ارب رحو ةذج اوريص امب مهازحو ىلاعت لاق اك اريد هللا هبقعأ بست>حاوربص

 نى نيح نم كتةورادو * اجرفرظتنافاموب رهدلا كضعنا
 نيط نموءام نم تنأاءان + ردك ىف تعدأ اذا داعت الو

 هليا هجر ىلصوملا ىرسلا

 ماضتهاالولذريغنم * احابم انلام لزب مو
 ماه_سلارثا-ادذالو * امهسهنمتوقلل لع

 (ىلةعلا م في رشثلا ديسلا))

 اهانانثاك تعمشا اذاىتح أ ترفس اذا اءندلا نساحلا ن
 لمرلاناهك ىلعلغلابيبدرصبب ىذلا ( ريصبلا) اليلذزعي و از زع لذيف هاشم ىذقي ىذلا ريدقلا

 نيش لاب تعجراذاةضوعبلاتوض مدس ىذا( ميسا اليقم مو رتوانوقس التف ماهلالا اهدنؤد و

 ف (لاغلاليج رهظأ اواصبةرعسف هقاحن ئش لك نكت ًاىذلا(عدبلا) المص طاوةركب نززثلا فتذدأو

 عجوصولا صولعلاو صوللاو صوشلا نءادجلاب سطاعلا قبس نم(ثيدح ىف) ريثالا نيا ةبامن

 ليقونذالاعج وصوللاو ةمخخلا ليقونطبلا ع -> و صولعلاو عالضالا تح دقعتي حير نمنطباا

 تاذى شك ةأ صا ىلع ةريصن عتوذا هقد رطيف سشاموه اني ة هع .عللا تيشأ لحر تاك ليقر غلا عحجو

 ةدورتامتنك تاونب راتام كل عداوبلب جو زن ةانافةبزاع ثنك نا هذهأب اهل لاق لاب و نسح

 لاذ كلذ رك كنطأو ضاسس لءلق ىمأربف نكاو جوزى سدل تلاقف كيف كت-وزإ هللا كرامف

 ىسأرب الو ةنسن ريثءر معلا نم ثغلد ام هللاو ىناف كلسر ىلع هلثااق فرصصتاو اهكرثو عن اهل

 ملاقف ددوسلا تلن م نايفس ىنال (ليقد) ىنم تهرك ام كنم هرك ١ ىلا كي دلعآ ىفاو ضايب

 هعم نو راو او 0 6

 هدلح اظاغأام مهضعب لاقو هرعش نشحن ١م مهضعب لاقو هتحعر ننام مهضعب لاف رب رت ةفيح

 (لاقو) ه4 :بتدحأب ةورك ذا ئذلا متر 51د هنانسأ ضاس لسجل اه مالدلا هيلع ىسع لاَقذ

 (لاقول اهلل مهديس 0 لاّقف انآ لاق كَموق كيس نم ىلر ءال هنع 0 ىذر ةيواعم

 كيناولاقهنمثابق انإذ فرعلاب نحاو ىفعلا دج لاق ذا اس ادأ ىر ىندأ ممسو هيلع هللا ىلص

 ةمرحلا عدق نا نينمؤملا ريمأاب لاقف هتصاخن نملحر لع نومأملا تتع (لبق) مظع قلح ىلعل
 مزاح 3 -- (لاقو) هنعافعو تقدص لاق ىمالا نم اه مدام ناوعع ةيو* لآ ثددحو

 باذلا كلذ هلرفغت مو كيلا د« ايئان ءاح هذ نمورماام اذا

 ,كيلا تاصوال كلبق نال ايندلا تمادول نينمؤملا ريمأاب لاةفْزحوأو ىتظع لواجال دشرلا (لاقو)
 لوالا نأو.هرك ذب تنأتا د دحاول مودنال ةءالولا نا رك لا

 لاحر فارعالا ىلعو زب زعلا هباتك ىف ىلاعت هللا هرك ذ ىذلا للا امرابالا تبعك (ل)
 نوكي اصلع ادناع ناك نا انّزلا داوخ رامنالاو راقلا هباع راذلاو نا نيب لمح و ه لات نونرعب

 ىف هلامعل ناكسرلك هادلاوناكو المقم لستف ىّتح مورلا دالب ىفالت اهم:تهدئذلا او فارعالا ىلع

 نمؤملاو فار ءالا ىلعوهف ةنحلا لود نمهعنع نيدلاولا قوةعورانلا وحمد نم عنمت هداه مورلا

 و تا ا ا ا ا ا ت>
 - اذا 1

 ودعم ) اعضوم مصل هلو ىو تاعح الا دحأ ىنعاخ



6] 
 ا د سمح سن حصص سس سس د حس حس ص سس يس مس لس ل سس ل للا

 مالسل اهبل عى سع نع (ىوزو) ةريقح همصق اهلوأف قوح# هك لكو ةريغص ةبعش هلوأف مظع

 ىلع تةفرول مالسلا هم هيلع ىسع هللاقف اهلمح بطح هزل اقر عاب اناطح الحر دح و هنأ

 ىسدعأب صاخأ لاقو' مالنا هلع ىسع دضعب ذحأو باحلا عضوف اذه هيث : امالكوأ 0

 ف هعدار مث 7 5 ال نكد لدا اذاف ايهذ داعل امهذ دع بطملا اذهل اولاقول ادببع هتيناف

 اولاو ولو مويدبأ دك نم 00 هنآ نويبع ادامع هلل تاف ىسعاب عقصاخخأ هل لاق مث كلذ نم مالك

 لك أتالو كنيع دك نم لك ماللا هيلع ىبسرمل هللا (لاقوإل ايطح داعا ايطح دع بدذلا اذهل

 رعاشلا لاقو كشيدب
 ىردبال ثمح نم هك الهف * هّتمقل فيك ىردب سبل نم

 بباهذو نامستلا تاق عسبس همزأب راخلا ماعطلا لك أ ! نم

 م ةكربلا باهذو ه-خولارارغصاو رضبلا يرو ناضقنو عاملا
 امو لاهسالاب ءاعمالا 500 ءقلأ ةدعملا قامو ةرغرغلاب سأرلا ىفام جالع (ةسجت ةحلاعأا)

 ضارمالا عبج نا دنهلاو مورلاو سرفلا ءابطأ (قفنا) دصفلاب ىورعلا ىفامو قرعلاب دلخلا ىف

 لك ًاولوبلا سايتحاو راهنلا فموذلاةرثكو لبللا قموذلا هلةو عاجلا ةرثكءابشأ ةتس نم داوتت
 لاو رك ذإا نع هلذغلا نم دشأ رك ذلا ىف هلفغلا د لالا ىف املا برشو م ىلع ماعطلا

 اوةبالونيقبا فز ونكلا اوزنك د ىلالا ةرئابجلا ةرساك الانبآ ءامصوالا ديس
 0 هردل اع رعت تمملاو سئاقن نيودتلاَم نا فون

 لاقو كل_عذلا ةرثكو مالكلا ة ةرثكو موذلا ةرثكو لك الا ةرثكبلقلا تمت لاصخ عب رأ لاقو
 (ىذمرتلا ىلع دمج لاق) مها تمءاف ءالهجلا تسلاج اذاو مهل تصئاف ءالعلا تسلا اذا مهضعب

 لبق امم الا الع هللا لبقيال نيديش نع اولفغو لئاسملا باعص هّقفلا بتكىف نو رك ذي ءاهقفلا

 ناصئنو ةوعلا باهذو ف نم ءاملا

 ةعظع تاماك هزه هماعط ن

 يت هيو بوثذلا ءاد ءاود موصاا مهضعب (لاقد) برلل صالخالاو لةلاب قذصلا لاق كلذ امو
 ناههلس بأ (لاقو) نيقيدصلا نادبأ هب ىوقي هضرأ ىف هللا ماعط عوج قع 9 بولقلا

 تذاب ناطيشلا هب رقد مل عاج نك (لهسلاةو) باقلا عبش باقلاروأ انكسر ادم ل

 1 لاف هدوحع سانلا معب نا ل>رلا ردةن له (تاورشوفال ليف ) ملعب هعوج ناك اذا ىلاعت هللا

 تاكسو قزرلا مو.-.ةع ىضر نم (ع ءاك_لا ضعبلاقو) هدوك مهع دق هيلقب ريكا مها بحأ اذا

 ردكم نلعفت الو كناوخارفننام 0 (لبقو) هردق لجو هرقف لاز قاعنلا مومذم نع
 لبقو ةرساسملا ةراعتلا كلدو هرحأ لطب هناسحا ردك نمو هرصان لق هناوخا رغن نأ كنا>ا
 لاقو هلضف ىفثو هلقع اع* «سفن حدم نف كلاقم ىف تقدصو كالاك تنعدأ ناو ك.سفن نحد:ال

 حذو مذن اتالخأ نكسلو 4 هسفن ءرملا حدع نا ندح امو رعاشلا
 لاق 0 هنع توكسلا ىف لضفلا توكبأم قدصلا نم له (ناورشوفاللبقو)
 نم لاص ناك <«. نوكب نا لحرلل عشا (مهضعب لاقو) هسفن نساخ لحرلار 1 كالذ معن

 باعثلا ناعور ورب زندلنا هو دسالا باقو حجاحدلا نيدو كيدلا ةءاعم ىهو ماهلا لاصخ

 لور تاتا ىنض ضد ةعس (رخآ لاقو) بارغلا رذحو قركلا ةدارحو حارجلا ىلع بالكل يسو

 بادكو ىدال نم هثداحتو ىثعال راحو ءىجي نماهاعرظتني ةدئامو ءىضنال جارمسو ءىطب

 ضرعأو ا و : كمالك لعحاو انوه“ نك (نيفراعلا ضعب لاق) ىهتشا ال نم وك

 رعاشلا لاق قب قجالا باوش باوجلا لرب كبس نم بجأو تاائيسلا نع
 توممالكلا ىار مالك تو؟ءلا تكاسلا عبفآ دق
 توكسلا هركيأام باوح * باوج ه4 قطن لك ام

 طسو ىف و هصلامةك راف

 ةنس لالا عب ر رهش
 ةئامعسو نيعب راوىدحا
 ريدك هاج ٠ 0 تا د درو

 مايالا هذه مةوهنا هيف

 در هاج لم نمت رام

 هس ااط لو وسل
 نراقعوتابحو عامساهتم
 قلاجر ور ويطو زعمو
 تاو صئاو> مهطساوأ

 دذعع 72 هرضععتد# كلذ

 ةروك ذأ ١ةيحاتلاب ىذاقلا

 ىضاق ىلاهنوس لقت مث
 مانآفولوقأ ىجهتنا 0

 درو كللادب عنب نايلس
 ناه_فةريبه نءاباتك

 ةعمعق عمك ى راخ هل لَ

 ىودوءاسلا ىف طع

 ثقو فدصاقأا دب عرلاك

 هم امم 0

 دقاذافاو رظنف]ماوحلا

 ةحرفءامءلاىفجرفغنا

 مما[

 صاخنأ لزنو ةبظع

 ءا_يسلاىف مهسو ةرءاملت

 لئاق ةوضرالا ف مهاجرأو

 ضرالا لعأاب لوي
 1 !لهاباو ريّدعا

 هتلائضع كلا لئاوغض
 الذ يزعف ىللاعت

 كلذ ىلاسانلا قآرابخلا

 اف سخاودجوفعضوملا
 دعصررارق كلردبالا_هظع

 لذ لكدوس تاع ددنم

 ىراذع ىضاقدي ىلع تبثم
 دم والد عنيعب راب

 ةثامسجو نب رشعو ع! را
 دل ىل_ءةباصمتءاط
 اران ترسطماف لصوملا
 هيلع َت رطمأ اع تةدرحا

 نراقع قارعلاب رهظو



 نر
 0ر7 رب الو نين كلذ, بيبطلا
 ةدرخاهرحو ,رادإاىلا

 اذ مطل اباراق

 لافو رادلا نمل حرب رن
 ءطبلا اذه عم وةيحاصل

 مال ديصر اغا تّنح

 اغا راقعلا هلو تدب طلا

 ديهج د وح دعبالا صاخخ
 نمزف اًضيأ ةوولوفأ

 دحأ ىواعاارصتتسملا
 سامااتاك ًاورمعمءافلخ

 رب زولات اى 0-0

 رادىلاامون ةلاغب بكر

 هللا نع + لزنا إف ةفالملا

 تاك وهنا غنمتذدأ
 نيذلا كي سماق لاحلاف

 اواك افمهمنثواهواك أ
 الامد مو بشكلا ىلع

 0 الهعج راموماظعلا

 كلملالتقو ماشلا نسم
 نيةراقامميحاصلماكلا

 عاب ةدسماهراصحدعي

 كارت تلا لوكمنع
 نيعب رآو هج نيد ةراقامم

 زيخلا لطرلاو مهردفلآ

 نورشعو ةئامعبس وهو
 م هردهئاعس ام-هرد

 نبللاو ةثاممس ىعللاو
 هريغ ||لسعل ةيقوالاو ةئامعيس
 ةهلصيلاو مهرد ةثامع.س

 امههرد نيسجو ثتالثي

 نيكسإ باك سأر عضو
 مكر هد تعس و امهرد

 الان راتخ نيالا ١

 فرشالا كلما ىرتسشاف
 ةّتس اهءراوكواهسأر

 ةثامسجتو مه رد فالآ ل

 ءايشأ كذ نمو م-هرد

 نمتلقن (اهنان) ةريثك

 ىلا ريلا نيدلأ ملع يشل اطحن

 طلسو لالا لي ملولاملا لو رادقملا مدي ملورادلا مدهىذلا هتلدملاو (مدهرك ذف)
 بدالاو نيدلا ىلع الو بسنلاو تسحلاو ضرعلا ىلع اهطلس ملو تشنلاو بشحلا ىلع تداوحلا

 |ريخ ىنب ورب لامو ( ىس راد ىف كلذ ناك نئاو هيف ب لالا ل نم ةمعنلل دنالو

 ةدحولاو ةلذوِإَعلا نولوةي (مكح!) اهردقل ةياهالو اهرسكل رباجال ثلا سفنلا ف نوكي نأ نم

 ىلعْرعي (هريغ) ةلقالعلاو دك دمرلاو ضرحضرملاو براقع براقالاو نا وه ىوهلاو ةدحو
 و كوصو نود ىلوسر هنن ورب دعست و ىندق نعى 19 ف بود نا خس ثلا هللا 3

 كاردا ىلع ساو ىتسأ نا ىلعو ةج قئاوعلاو هلملاام نكلو ىباكر لبق ىباتك هبسنالا عرمشم

 وف اوذع ناك تاو نثخ ناو ءالولا وهف ايلو ناك ناف هلئاق ىلا لوةلاىفرظلا (هرب-غ) ص
 كلذكو هنن كرح هنثم نكس ةنيااذاو هنن محل رهط < هعمل لاط اذا ءادا

 لولم مهتمدخ اذا لولاانا )م ريغ) هل< ىهتنا اذا هإط لَمْ و هاوث لاطاذا هال يشي فدخلا

 برض ناقعلا ىف نولمقّد سد و باوملا در باو لا ىف نوماظءّتس مهناو كولذأ مهمدخت مل ناو

 رز نيب هانعب رزس رطند انظط نمو لدف موطر هانمقل لب وط فناب انمقل نم (هريغ) باقرلا

 كاعرو كالوامن كك كرانو 3 :كتالع كلود هاو هنزعل هللا كلزعأ نينمو ع ريمأ ب ةفاللناب ةلنمت)

 ةدالولا تناك نّقلو همقذ كرشلا لهأ ىلعو همعت مالسالا لهأ ىلع كمالو لعج و كلاعرتسا ابق

 صوحالالاقأ5 الا اهلثمو كلثم امو كل ابنم نم زأ تنأواهلا كننم قوشأ كيلا

 ن5 كهحو نسحردلل ناك رو سح كاررملا اذا
 اند كلثم نبأ هكلتع ناو أيبط بيطلا برطأ ندب زنو

 اكتضكذلا ردقلا اه رغضالا ار نت تدل

 00م الز الو نامزلا عم «٠ اهبرست ىمحت اندقسم تال
 مغر ىلع ىل طعأ دحاملا ىلعلا هنب دجلا لاذ دد : ىف تاماهعا هل مالغ ربك ذعب ىرا ارغلا ربا دلو لاق

 جالت راع و مهصقني و اا ل رسما كر لق دئاورلا اذ .ارلا تندم داعإ 0 ودعلا

 دجلاو اولظ نيذلا مولا رباد عطقف هلأ باكا غلي ىف ىح مهقتتكو انك و مهلذخيو انديؤيو

 ىرد دو ةل-بي>ال نكلو باكلا م. م َكَتطب رل بلَعلا نم كلء.هد الول 6

 تروصت دقف هلأ ناو ثدالاو راك را نرسل (هريغ) كراصنآ 0 ءلراصعأ

 رعش هتبص ىئيغل دقفهتبقل نك ؟ مناو كاملاو هقلخ
 هبتني لانسولاةلةمىف 4 ىنج زواق ىوشلا نمسسذ

 لاعرلاىلءءاسنلاتلضغل ب ىذه لثع ءاسنل !ناكولو
 لالهللر فن ريك ذَدلا الو يا .عسمشلا مسالثدنأ املاامو |

 قيفرلا سب و نامرلا عيفشلا سدد و نامزلا مصخلا سني و ةيفاعلا ةيقاولا عنو ةدملا ا

 نم مظعأ ديصال هعنطصا نم م ركلا نم مرك او هعرز نم ىزلا تنلان م ىكزأ نالذكلا

 هلابح اشحو صنتقانمنيد و هناسابامسنا صنتقانم نيب ناتشو ناسل نمدمصأ ةكشالو ناسنا

 لاضفالاو لضفلا كارشأ اهل بصنو لاجلاوناسحالا تحاهلرتت لاحرلا بولق داطض نا بحأ ند

 كد مل هس لماكت نم ةنار ه5 هل هامصوو خاددتك الح وو ءارادإالا رك نمو

 ةمصأن ىفالا ةامحالو لامك تثحتالا مصالو لاجرلاب الا لامال هناو هار أ لقق ها هند ١ مل نم هسفن

 تاو ىج عاحششلاو فدسلاب لّدك د 2 لق فوالاب لوثقم تابجحلا فدس د. ىفالا مهرد ا فيح

 ىلا ىدُؤ ةدابزلا ظارفا لامعلاب لاسالاو لاج رلاب ءاسنلاو رعقلا هييغ ناورضاحو رمسعلا هناخ

 أ داو لكو لاكلا كافللإ ف و لارا حالتي وقتل ىضتس وبريغصل ابكي دق ناصقنلا

 (هريسغ) نس ناو البلا

 نإ ريغلو

 ماظع
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 ديدش نا ىوهلا كذا * دسعن أو ٌةرح سفنأ
 نمدشأ رقفالهنا ل لعاب هنعهتلا ىذر بلاط ىأ نب ىلعل مو هيلع هننا ىلص ىنلا ةمصو هل (نمو)

 الو ةرواش 1 3 .رهاظم الو تعمل ١! نمي, شح وأ ةدحو الو لمعلا نم رثك ؟ لامالو لهجلا

 مبعلاةفآو بذاكلا ثددحلا ةف 7 ىلع ابرك ةتلاك ةدابعالو قالا نساك نسحالو رببدتلاك لمع
 ةفاو كا او ىتيلا ةءاحشلاةفاآو فادلا قرافلا ةفآو ةرثغلا ةدابعلا ةقآو نامسنلا

 ىلام هذب هنال لاق ذمذلا ريتال ودعت لبقو) رغقلا بسحلا ةفآو لضبلا لالا
 لمع ةلا .٠ يل هبق تبعا بعتلا نم هدق تلات لاق سرطأ سلاخلا ىأ (لسو) ىلقع برغن و

 وبأ) هب هنداب كيد دس: ال للاقذ 3[ رح ديزنىلا ة د : واعمرظن (لاق) ةهدئاغلا هيف ترثكو

 اكل ماثللا كسي ةداسل بد ةلهس تناك ول مراكملاتاىبءا صاعلا ني ديعسلا لاق (ىنيدملاركب

 مك آني يعل لاق نو. .أملا نا ىلا اهءاوثاحر و اهلضف فرعنمالااماعربصبال ة م ةهي رك
 ناكو اهعقوم نسسح اوواولا هذه فرط ا تومأملا لاَقف نينمْؤملا ريمأ هللا دب اللاق تردغت له

 ياس ةثقلغ لاجرلا مهلوخب (ةيانكلا نمو) , خابذإلا باواو نم زيتي رازلا هزه لوعي حقنا
 ىذلا ق>املاو هفرششف هيباب قل ىذلا قحاللاو هلذفب قيس ىذلا قباسلاف قدمو قحالو

 رعشابا فرش 3

 لعفيالاملوقبثيدحلاى ذم + مهضعب ولوقتامل عفن كارأو
 عوبسالا مايأ ف ىارعالا قست

 تانبنا جرم مهر م * نابش مهونون وعاوسل * تاو*اومهلك ةعيسام

 هل لاعف ال>ر ىلف مسهنع دعن دقو مهيدبأ نيد ريسس هنالغ نم ايف مامول مصتعملا (6

 داود ىأ نا هّقحلف لحرلا هراحو فةوف ىوملا زامجو ءاسنألا بلت لا لجرا اهي كتعانصام

 : رعش نينمؤملا ريمأاب كئاح اذه لاق لجرلا لاق ام هريخأف

 هتنكل كلا قوشنمترطس * امناكمنوك ؟تاردقأ تنكول
 اباّتك ىتمع هلممرت ملف انسحتوعاملاك بانك تأرق

 اباذهيف ىمعداوس ثنسح 0 ىكبأو هيجا) تلط امك

 ناز أ ىفو رن ؤنيكحبت دي .هداع لدنع عمدلا راص نيعاب

 دلاخ كل: اان دلا ترمشنل اهنا وحولامرامالا نم ثم م

 راممالاة لي وطبالكلانا + تءموءاعولا,كتلتةدلو
 دوملاةباءىدقأس فنلابدوملاو « اهيداوملا نظذاس قتلا دوك هريغ

 دوةطاونئاغذلاىلعلدن 535 اهارأةجرت كننعفو

 اهحالتخخا ثدمحام ىيعل مادق 5 هب نمتأ ارىنعتملا < |اذا

 نووشتأثلانمتناك اعر * ىرمانأشارةتحنكنال
 ملا < ءامعأب اهاقثأ لب نا لقت نم ىرهظ فذحنو هركشد ىئبعت أ لبال هريد نوال الا

 تبلغنموقملط لب ريسأ لب ق.دع لب قيقر هلاثاف ايا لغفب ىتئامأ لب الاجرلا
 لكاب نأ لقاعلا قحو ةيناسنالا ةقبر نم عا اوةيوهجلاب هسفن ىلع ده هنءورم ىلع هنوهش

 قع الر ريدبلا ينل هسفنأ سنالول ىلغلا نسحأام اولاق) لال نع دعب ناال شيعبل

 ءانفالول ريسصلا ةبغم مدل ادناؤا ال الو دوحلا فرشأ امورالا الول رجلا تيطأامو ههجو

 تشنلا ىلعى اب كلل نوعا ةيسل هينكم دولا نا سانلا ملعامو تمادول ايندلا بيطأأ اموراممالا

00+ -( 

 قيقحتب ىناحأو

 رانااىل_عرامالاث راو
 جابر بيعو جابو جالام
 عدو ايلا ةعاخ)#

 » ( باطّةسملاهرئاط
 َن امدقن ”رةلوقأ (اهلوأ 0

 لداعلا مانأ !فعقو ءالغأا

 قفتاو اغبتك نيدلا نير

 لداعلا مايأ أفعقو 2ك

 نيعسنو بس ةنسريبكلا

 سانلا لكأو ةئامس#+و
 قلخكلهو اضعب مهضعي

 ءارقفلاو ءاينغالا نمريثك
 ىتحميظععانف هبقع قو ع
 تاليذلا ىف ةمامأوبأ ىكح
 لداعلا كالا تاطاساا

 ةريسلا ةدمىق هلام نم نفك

 نماو<ن هتيل امه نم

 فل نير شعو ل 1

 فلآ ةثامالث ”ليقو تمم

 تاكأو ءايريسغلا نم
 هذهىتاومالاو بالكلا

 راغدلاءرملك اوةئسلا

 ةريتك قلح :لاغطنلاو
 هادلاو ريغصلاىو_كد

 ىف اذه رثكو هنااا او

 رك الر اص جدن نابل

 نولاتحاو راصمم مسه
 نواك ايخاضعب مهشعب ىلع
 اذاو هلعتوردقب نم

 فيعضلا ىوتلا ىلغ
 قاد ةفوهلكأو هعذ

 هذ_هىف ءامطالا ع نمرب 5

 ضدرملا لا نوءدتس ل

 تواك و كوع دق

 انييط لحجر ىعدتساو
 هسفن ىلع تييطلا فاذا

 لح وىلعو»و هعمسهذف

 رك ذنمرثكي لجرلا لعفل
 هد نم ىلعةةدصلاو هن
 سفن تنكسف هقب رطىف



 ل

 تا'لغلاف ءىحرو رسلاىرتاو * ةجقأت نيح تداولا أت رعاشلا لاق || ىندة1ل مث عافت دشارلاو
 بب رثجرثام لوصوف * تعانتاذا تاثدامخلا لكو هريغ || رصاةسملاو د_ختسملاو

 (لاق) فاوتلا نم رش هناوأ ريسغف داهت>الا ىلاعتلا (لاق) ةلودلطامللو هلود ّىدلا (اولاقو)

 ءاكملا (تاان) قح ةدال+لا ىضتق الامىل_ء ةداللاو قرخ اماكم ريغيف ةعاصمشلا ىزراومللا

 فوسف تعمل ناو توفد سدلف تافأ نا تماشلاو لاكساا تاقوأ لق لاكدلاب كس سفنتااطنال

 فد بارسعالا ضعي (لافإ) هثادحانم بممتي مرهدلا فرع نم ءاكملا (تلاقو) توع
 بلط ةعلنبا تومو توملا تلطاجبم ةايح ب رف رششلاعضومنمري_هناحرأو ريتا ع نمرغتلا

 فوللاة يدان نمنمالاّ أ ءامرثك أو ةامملا
 هعبصأ هئمقالت اذامهمفك 3 هعبصأب ىجذالا مث دساى ذأ

 هعطقن فوس اناق امو تدرأأ 03 ناف ءاقوال الح "لا ةدام دقو

 راسسفتو ءوسلا ثنزملا َّق ءانط لا ةيهارك ديو مهطعل لاق نمدلار ضو انا تاناكلا نو

 ثبن رطملاهياصأ اذاف ىفاسلا هسيكرب مث ضرالا نم هسعّبلا فرعبلا وهو نمالا عمت ب ىلاثا كاذ
 نمدلاك ثدي اهتننمو اهلاجل ةرملا هذه اووكتت القلوقنا ةئيبللا نماللا ةنحتو /مماضغاتست

 مص:ةءهملاورهالقأاورمصانااو

 نكاكحكحو لف وملف

 ىدوملا مهلوأ نويديبعلا
 هللارماب رهاعلاو هللا دبع

 ةاقيرفاحاصروماملاو
 زيزعلاورهاقلا ىفاب رغلاو
 هتحخأ«-:اتقن5 احلاو
 رهاطلا حتت اكلوأو
 رمتلاو ىلعتسملاورصتنملاو
 عافت رئاظأاو ظناحلاو

 دضاعلاوزئاغلاهنباملتقو

 2 4 :.تالذكو هرخا هه

 تافدالم عزت موللاقارحا كافر 4 00
 0 7 عرع م نارع م-هاوارصمث لمى بوت

 ايهاك سوفنلاتازازح ىمثو * ىرثلانمد ىل-عرملا تش دقو

 هللا ىلع مرك أذ كمون ٌصرالا هج و ىل_ءامو نينس عسبس ضرملا ىلعبولأ ثيل نسملا (لاقإ
 فسو ىلئاغلا ردهناو نيمارلام-رأ تناورضا!ىنسم ىنابراضد رعثالا ةيفاعلا لأساف هنم

 دعيلا نمسي رقلا هع :واطو # ىاعملا ىلسي هل تاذدّل يلي

 هداووفسوننيدلا حالص
 ن لضفالا هوو زيزعلا

 لداعلاو نيدلا حالسص

 : ا 011 1 -- 0[ نيدلا الص وة ريك الا
 رم هسمالك ءاضرأ ىنعملا نمو هنيبأ قطنملان هو هنسحأ لوقاانم هلناسالا عصف نانملا ىذام لذاك رخنإ وندم او

 رعش ىابملاَق مث ىناعملا ق.قد تانج ار ثونايقلا من نم ىلحأ لالز بذع هقطنمو لالخ

 (ريظن هلرسل ظدللا عبدي د قاعملاو هناك | ىف ديرن)

 نع عضاوتبت هر نا تايغو بغر نأ ثدغ ل: وط عابو لج لعفو لبن ىأرو ليصأ بل هل
 الو لقع ىرياظن هل فرعبال فافعلا ندعمو فافكلاتدب ةوق نع فصان و ةردق نع دهزبو ةعذر

 اناند مهادنأو اناسل مهطس او اناس ساثلا نسحأأ لضنىف ليدع

 ىراسلا اهم كرس ىلا مى لثم د مهد.سثنقال لقت مهتم قا ند

 ناسلو ىثد بسح هلابلطاتل مهرهطأو اباك ا.ندلا ىلع مهدش ؟وايدأ سانلا اوسأ (مذلاف)

 عطاسلا قريلاو عيشاللا بارسلا نم بذك أ هاجر نم فلخأو هآر نم رغ بارسلاك وه ىذ

 ءارمأ هءلعض,5 ريغصلا

 ءاشالاو رذحأ او «تاود

 تراث لاا
 مهاّواف كارتالاةلود كلذكو
 رفظا اوروطنملاهئباوزعملا
 سرب نهاطظلا و زطق

 هوخأو دعسلاهنبآو
 : .٠ .هوع . 010 8 7 علفنشمالس لداعلا
 دعو اذاو فحلا للا اداريدصو هب ارو لب وط هناسا ليلق هريو لب وط هرشرفأك تلقو رئاو ثدي هجرت ووالةروصنملا كلما

 لات و ملا عطقي فدخم# هنأر و فيعضط هإع لغفم هيأب و لفغم هقيسطو لمهم هراح فلحخأ فرشالاهداوؤ نادت

 ُ رعشمب رحلا عيطب و مجالا |( كإااورصانلا كما وشو

 ١ نسسحلاو عيبغلا نيب قرفت * ناكر لوحرأ فيكو هوخاو ركون روضنملا
 ريبغت نا ْئد ىدأ مظلا ه]ءذف لك ىلا هل.سو لعل انهزلا تاضارق نم ريح تدالا تااعّول )0 ةوخأو كلك فرشالا

 ةلض قازارالا ز ونك قالخالا ةعس هراذتعا هتيولو هرارقا تملا مسيفش ةمادنلا تقعن هْواَشْداَو

 هوت قرت رو ريم لاط نسميداعأإ ترثك هيدانأ تلق نم زاسعالا لبطتو راندا مفت ماسزالا || وهنأ ناي ةرماكلا
 هل سدلام ى والف ارح نوك نأ بحأ نذ هساع طاسملا ود دلل كلاملا ءكدلا ضغد (لاق | انالوم» ل ُم اخ هللا

 0 0 3 .٠ ١ . و

 اير ررسسيصاببب77ااط7ط7 طل - ) 5 4

 فنا هللا هإعج نيدإاوابندللا

 و6 حلاصلا هود 5



 انا

 ىئاحنوكي نأ ارهدتدنك و امدءبىرافبال نأ ىلءزي رع

 هتنئاحم ب>أللو ىلع بحاص مرك أ ناك لح الف هنارتقا ىستشأ نك 1 ل لوقي بيشلا ىنعت
 نبد بع ىلأ ةرضعالامرخ ا ىلع لج ر جدا هيقفلا نسحلا نب دم (لاقإل تولي الا بناحال هنال
 مةلاق معن لاق بارعالا فر «أ دمع ولأ لاَقف ماللا مضف قدح ىلع هلام هيلع ىدملا لاتف هروب رخ

 رانلا فاخأ الو ةنجلا اوحرأ ال لاق لح ر ف لوةتام قماح ىلال لح ر ل١ لاملا كتمْرلاَدَتف
 ةنتفلا بح أو قللاضغبأو دوح» الو عوكر الد , لصأو هللا فاخأ الورأ ملاع قس و هميملا لكآ و

 اللاق لع اهم كلو ةلأملا هذه نع ىنتل آس نالف اب هل ضبلا ديدش هفرعب ناكو ةةينح ولأ هل لاّمف
 اذه نولود:ام ه هراككال عيا و علام لاو تح كل !اسف اذه نم عنشأ وه أيش دجأ م نكلو

 وه لاق مث ف لوكا جدولا لاقو <. :-ونأ مستف لاق ر ذاك ةفص هذه لحر رش اولاق ل>رلا

 5 امد ىلا عت هليا ءاملوأ نم هنأ كتريسنأ نال>ر | لاق مث 13 قاع هللا ءاماوأ نم هللاو

 بروحرب هناقر الا فا حالو ةنملاوجرال كلوتامأ لاق معأ كاك: كرضنام ةاغذملا ىلع لع الول 1

 ٌكيرامو ال هلبا لاقهر و>الوهلظ فاخال هنأق هليا فاحال كلوقامأو راخلاب ر فا وةنجلا

 لءج دف دو<“الو عوكرالب ىلصب كلوقو كما لك [,ووف ةتبملا لك أي كلوقو ديبعلل مالظب
 رصقب ريثعل و اهلج ىلصي وهتزرئانمللا عضوم مز دقو مل-و هلع هللا ىلص ىنلا ىلع ةالصاا هل عرثك ؟

 ةداه وهف ربما له كلوئامأو تاومالاو ءامدا] وعدو هعمل ملم لك ىلع ىلهدو هلمأ

 ىتج ءاَويلا بحوهف قملا ضع كلوتو هل اورو هدبع ادمم نآو هللا الا هلا ال نأ دهب قحلا

 بوللان اف ةنتغلا امأو قلاب توملا ةركس تءاجو ىلاعمت هللا لاق قا اوهو توملا هركي و هنا عيطل
 امئاىلاعت هللا لاق نيسنمؤملا ٍبولق لع ةيطعلا ةنتفلا نم كلذو داولاو لاملاس> َْ ةهلو.ح

 زعمقلا ىلا باتو هنع هللا ىضر ةفينح ىنال هضغب نع لجرلا عج رف لاق ةنتف م دالو'و مكلاؤمأ
 رجلا قهانت نوقهانتي د مهلاعت ترضخااذا موق رعش لح و

 تفققانملا ىدحا نمو د * وسحلا الا ىتباعام رعش
 (( ةصخح بأن تاورص

 ناصةنلاووذ هدسح لغفلا وذ * لزب و ماللا لح ىنرضام

 ةبواعمن ديز])

 ممم كلا تاو لكف * كلوت نم بدصتب 7

 لئثاوأ ١ نهل تناك اذا ادبأ “ع رخاوأ روماللذ ذلو

 لماك  ايىلةداهشلا ىهف + صنان نمىتمذم كن ااذاو

 نيلو مظاوتلا لاقل ضف قالخالا ىاف دق مئانلا مالجأ لاق ا.ثدلاب هبشأ ئُم ىأ (مهن
 ميركلالاق ةسجرلاب قحأ سانلا ىأف ليقهف ةلفغلا نكن ملام لاقرب نامزلاىأف ليقةماكلا
 ُكلىلا بح مايأ ىاف لق رحاقلا هيلعطلس زابلاو لهاجلا هيلع طلسن لقاعلاو ميئالا هيلع طاس
 ضاخدباو ىرهظ ءانا مايل اق كيلا ضغبأ ك.مانأ ىاف لاق ىالتحا 2 ىلا ىبانأ بحأ لاه

 لاق كلدنعز ونأك تام ىافلاق ارض م جاو ًاواربل مهرثكأ !لاو لدنع ىحرأأ 28 ب ىافلا ىرعش

 مج ًاواعوطىل م-هعوطأ لاق ا نا لاّراهاراوأ ىنارت نأنم اهايح اهعنع ىلا

 لجأ لاجرلا ىاف لاق !ةلحم ىل مهتسح او امانى مهفطل"' ”لاو كيلا بحأ كيماامملاىاف لاق اعنننل

 ٍلاحآ اهل _هومذملاو ةدومحملا نامزالا (زنعلانبإ لاق ىلمعأ لماذ 0 اذاىذلال اق
 انناعأوردبقلا ةوةش ك اياو هللا انافك هلحأ ىنأب وهرع ىنفي تح ءوساا نامزارمصافدابعلا لاح“ اك
 هينوم كتفكتلاز ازاذا اف هّتلودىف لودعا ضرع: ال (اذب 0 نمزلا رش نم رذحلا ىلع هتعاطب

 ىنتملا

 تعب لّدس)

 منايغس لأن بة واغم
 معة وااعم ندب زي هني |

 ضرةناودب زبي هب وانعم

 هن وأ«: : ما نطل اذه

 تاورم كلم منة واعت محملا
 ةيمأ ىبنم محلا نب
 اني ةيسأ بر ناكو
 اذهوراجلابةلملاناو رم
 لةىذلا نات الاسد رغم

 هبا ارغل اىف هل“ ”مو<- ل

 ناىل اوصلا هاك >اماضأ

 سداسلك نو ريسانلا

 لوأ د دانم سالب موق

 ىنلافماخ نادب المالسالا

 رك وبأ اوراس هيا هنبا ىلص

 نسحلا وى عونا 6

 دي.زب وة ىاعم ع عجاخ
 دبعو ناورموةب واعمو
 ريد لان هللا د معو املا

 دبي اولا لثقو علخ

 دبيعنبرعونابملسو
 ماشهو لب ىو زعلا

 لتقو عاجتدبب زين د.لولاو
 هلودلاب قامت هنا نأ مث ُ

 حاف ل!ناكف هم ةتساسعلا

 ىدسهلملاو لو

 نيمالاودمشرلاو ال

 نومألا2 6 ن 25و عسافل

 لكوتلاوقثاواومصتعللو
 مال ني«#تملاورصةنملاو

 يدهملاوهللاب ركعملا شلت ةو
 قتكملا اودضتعملا اوروعملاو

 نباةنتفىف عافت دتةملاو
 لوم سنار رعسعملا
 ِس اربحاصلاق لوصلا

 2 رهاقلامث مدنلا لام

 ا
 ع مسيظلامث ىف الا

 ع ىبتنا 0 عئاطلا
 ف رم ا



 ' نيتغلملا ةماناب سابغلا

 مامالاو ذوسالا رص:ةسملا

 رابشما هبا صاب مك املا

 ةلودلاق ةءطللاو : هموم

 ر-هاطظال تناك ةبرمدملا
 ريمأ هللا سه ماخلا للي

 ن1 ءةرطشلاو نما 1

 ىلع رهاظا ا اذهل نيانملا

 ع راثلاف كلملا ِ رس

 هسفن دل ور روكحزملا

 هل لاّمف رهاقلا كلما

 | نيدلا نب 1كحاشلا

 ازد 0 كقلامرتب ْرلا

 رهاقلا هنبعل 14 ذاومتالا

 هما[ لطترلا مه ةءااننا

 رهاشلا هببكلو او

 ميس ل كحد
 سعب ىل-عهمانأ دزت

 روك ذملاتقلل الرتذنينس

 فن داو رهاظلاب باتو

 نييدنيعلارصم ءكلوامنأ

 ضعبل مهتاودلوأىاواق
 الن تتحاارعههاناعلا
 مم#تةريثك اباقلأ هقروهف

 انم ىلوق ذا لح ةنالشلا
 تقلي اهنم هامعل ل

 ةريثك اياقلأ مهل بتكف

 تناقفتاف دضاعلا اهرخآ

 دضاعأا 0 نمرخآ

 مارد همانأف تكلازو

 ثأللا ناطاس اا دب ' ىلع

 فسو نال عك الا

 ىلاعت هنا هحز بول نبا

 (بب رغنمو)اريخمازو
 مهاو 5 نااضأ قافثالا

 دبع هما نكو ىدهملا
 ناكودذاعلا مه رخو هللا
 قديلثمو هليا لبتع هعبأ

 وام لّوأ نأ ةبارغلا
 تانهفسس ىثب نم مالسالا

 اريل

 ردبلا علط الف برغتمل سمن اذا رمقلا بيث نا ةعلاط سما ذا اوقل#للاو ةمانخسعشلاو تامل
 رصقأ ام 5 0 2 !اًذك ىف قارب مالاظلا قر ديلا اذكه مفتر 0 سعلاو

 كتاب بي رق هرطانل ادغ ناو 1 لءمالا مولا امو رمتعم "ا

 (ىرتعلا)

 ءرملاو صو واخ ناموب رغدلاو راودناسنالاب رهدلاودغلا ىصخالادشرلا نابت: لهو هيفوهاعدغلك
 اف قيرغلا انأ ايقاوسلا لقتسسا رعلا دصق نمو ماحزلاريثك نذعلا برشملاو درابلا لالزلاب ىرمشي

 4 5 اذهو دمص, اذه هتدتأ ىحاونلا ىأ نهرعلاوه هثرعلا قون امظ مص!للبلا نم قوخ

 رهشلا تبني اهبلع لوصالا نا لعاشم ماللفلاىف مكي تاههرانلاب ءاضمرلا نم ريحتسملاك اهلا
 | ىل ”الالا نيزنا ثّثيلنا اهتسوق اذا نياتالو اضعب هفضعب رقعي عدبنلا رهشلا ىلو اك نولبب سانلاو
 ةنامودعق كح ونافمس 0 لهر كيلا ىلع وفص» زيرالا بهذلا اذك اهحا اودزا 0

 ٌلالطتعزعلا العلامرؤقس نأ فءسلا ةداعو الوسم ىربام لرش فدسلاو لاحز الب فو.سلا

 أ عرقتام مويلا لبق خلا ئذإ نيلي نب حشرلا ساب قتاشي و لا سانلل اك فوبسللو هندعم فيسلا
 ذفن لوقلاو علصأ ى عت هبل طشم لعنلا نم لاحرلا مادقال لذأ هلب> ىف بطت< يما لك اصعلا
 بورالا ىو لدا دوعن مام ناشنالا يسد ل هدر طلا علق نوعيطتس لهرأالا د كفك هلام

 نغسااى.هتشتااع حابرلا ىرحت حابرلاف بهذي لوقلا ضب و عقت اهفالآ ىلع رو.طلا نا ةماعت
 نمو لعجلاب در ولا حان رض" كرملاب حس لوشلا ضعبنا الا ايزع هيدسال لوشلا عرزب نم

 ي«تبلقلا ىلع باقال د) فادصالا ىف ردلاك اونك:-| اهلنا سانأل نأ ديدحالو جابيدب انا رعددهب

 ثيح ريطلا طقس بالكلاالا ايظلا ديصي له مديصأب مم 6 فكلا ابو (هاقلي نيح لياد
 مم طابخلا مد ناسناب ايندلا تةاض اعرف ارّقصلا هيشد نأ رقصلا نيا ىلع قو بحلا طق

 ا نمل العا وعااوش ع 1 قطنلابا لكود البلا نا نادم ىودحلا

 بئاءاببدالاو معلا ءادر بيششملا نا لاملا ةرثك الا ةءورلا امورذغلا ققتر زانملا دنعر وعالا ىف

 داولاو لالا رك ذ كيسن» مقسااو متكلا ةمرح ىعارت انكر هتءابال بيلا

 رك ذا ىدا ظافحلالق اذا ريثك * مم الد نسح ناالا نيلياق
 سان ر وك ذ نم كلذ مرك أ 0 هدعو رك ذب و هّدعمأص بش

 ندرو+ أع فكر

 ىورلانيا
 امهم ةءاربلا هلود رهاظف: ئر المع: ع عن ام حج راوطنا ضعبل ةعمسدلا ضعي (كاق)

 هلبا ىكدر ةفدشح ىأ راوح ىف تاك (لاق) هد>و نا هع ع نم ئرب هالو همااو ىلع نمانأ دارأ او

 هيلع در الذ ا مس هب رك ةفمش :-وآ 1 تاكاف ءوس لك هركذيو هدف فرست لحجر هنغأ

 باونصأ نم لج راررا- ل->رلا نا مام راوعلا نأ لاّعف هحأ ىف ةفيتح ىلال لمقف مالسلا |

 ةفشح ىأ 1ك قأو تاطلس اا ىدب تد ن نءبرهذ هأبا هوست ةعامج هءاع دوهشو هوسف تاطلس |

 ىذسلاناف نيلسملا لع ذثال نالفان هل لاَعذ نع كلل كل ىضسم أنآ لاقو هريذع هريحأق

 تعم#»و ةطاص 10 2 تناك لذو را تالطاشلا لا ترص اذا نيدلا هذ ند ندشلاو هع

 «ي الالح نيبنازال انز و + انيأر ةاشم 0 بر ه« هأبا هندشناق هن هاغم تادراف رعشلا نم اّمدد

 قريخأوةءروةفيفع 21+ دوب ذب تأ ىدنع 2 ربمالا اهيأ لاقف تاطلسااىلا ل>رلا اداغف لا

 ناطاس !| هلع تخاوب ١ ملف تبلا تركذ مرعشلا نماّس هتدشناف الالخ امئز هانأو ا 1

 تملعؤ مالا تلت لاع عصلا نغ مودلاكيةاعام 0 نبالنا لج نا ةلودلا فس (لان) ةبو د

 رعشزحوأ ثاكل ىفارطأ ستان. ثاقول لاقذ 2 1

 بحاص عرك أتاك اممقَتلا املخ دي 'هنارتا ىوهدأ تنك اممءادىلو



 هلادست كلذ لام كاع” 60
 لسعلا هقرث نم مآرانلاةقرحننم 3 هنربعأ ىردأ اف ىكمن ععشلاو ىزغلاسدالا

0 0 

 0 1 اموت دع ا

 بابسنالا ىلاعتم نع كانغأ *# ىذلا ىسلا,ءايلعلا كليو هريغ

 بانجرارضخاو ضرءضاس و* مراود زارجاو عةنداوس
 هملجبالاجزل اش قتوإ اذا + هل<لب وطو بعصرعُسلا هريغ

 هم ف هب رعت نأ دير دع همدك ضضحلا ىلاهيتلز

 ةملس نب لضفملل (لمقوإ هيدر ىتآو هدح ىانأب ,لاضترعشلا لوجتال مدع نب لءاغال (لمت)

 لاّقف كلذ لثم عفقملا نبال (ليقو) هنم ىعتع هيىملع لاقف هيسانلا ملعأ تنأورعشلا لوقت 3

 (يضلالضغلا دشن أو هدي رأالى محامو ىنةدحالمدب رأام

 اك ناكام كس :م ىو ىلع د هيدر قينأالار «شلا ىأ

 امنعتمثنك هناسرف نم لآ لو 3 همشو ”لوحدجأ لذاىننيلا.ف 3

 مظان لكورعش مظأ ؛ لكنا دّمّدعم همظن ىف هعبط ةعواطع رتغمهملعب : ال لهاح هه سكاس دقو(لاقو)

 بلاط ىلأ نب ىلع نب نسحلا نب هللا دبع (لاقوإ) نذا ربغإ نذالا لخدام رعلا نأ معي الو رعاش
 رعش مهظوس اهلل عزك

 رهدأا ىلع ىتءلاط هنمتهركت 35 املكر هذلا نم لبقأ مان اذا

 مالا نم يم ىواخملا ىلا سيلو هب مهلك قاخناىف مالا لكهثلاملا
 هببشنلانمودو ىثمدلاىهتاملا (لاق)

 ريفايطلا تافيطل ىف اَعَقْسِم اند ءاملل نت كنا
 ريقانملا نيدام ريطلا نسلاك ه« انل حول هي رشق نيب ام نالاو

 ىناجرالاركب نأ ىضاقلا لوةكو
 بقئمف ولك هنميدهلا ف « هعمددماب ترصبأ ىكب اذاو

 , هاملا#ي رلادبععت فصرخت الا لوقكو

 ريصحلا كرفت < ىلا اهتكرف ةل-دناكو
 موحنلامغلارتسدقو رخ 'الالوةكو

 ىرحاحملانكر تع * ىراذع اءانث ماك

 لالهلا فصي زثعملا ني! لوقكو

 رينعنمةلوج هتلقث أدق « ةضفن مقر و زك هيلارظنأ
 فيقخ داو ارهظط ىلعزكلو * نطوملكىءادعالاىلءليقث رخ الالوةكو

 لاجرلا فام فر و زيف صقرت ىتم ىتح نرحل هب رااتسي مالكب رو (لاثمالا ىرجتىرحت تايب ًارولعش)
 ماك دتلابال لاعفالاب متي ورغصالا بابسلا وه حازملا نا لاجرلا ىانعأ ثرملالذأ نيمأ ءاسنلا ىلع
 لهخلا ةنلثم نافراسعالا هلو ِظ نالكلانا ناتعلا قبام دولا قمن واش 0 محبو انيديأ هفسنو

 هذتملا ةنظاا دمغتسسي دقو مئانوهو هقز ر قاب رخ آو دص هلبق نكمل لصو بيطامو بابسشلا
 لقملا دوج نا لوالا بيبعلاالا بحلاام لهج هعضومر يخف ىتفلا محو مادخلا بدْؤَم ناخلا لهس

 بكسني مح شو ث غلا لوأو اسس راعم ىبت رب ل امدبح لح ثيح سفن لك ىوه لياق ريغ
 س:* دو راكمالااهريت عكانملا نانيع نانبلاب وضخ سداو راهنلا س. بغن لولو عاعشالب نوكت

 ةنس قو هي هءاعاديدنتو

 قونةثامعب رآو ىدحا

 رك ذو رسسم ظنئاملا :

 ءامشأ هظفح نع ىصسملا

 ليوط حرج دعم ناكو

 اعارذ نرنامتو ةعبساوط
 لئاوأ هيف نيوجولا ءولم
 ع اظذح ناكو هظفعام

 ةزو-جرأ فالآ ةرشع
 ند تن تالآ | ةرشعو

 لزغلا ىف اهلثمو ءاعسهلا

 اهلثمو تام افا ائمو

 ىفو  كلذريغو ىناهتلا ىف

 قنش نيسجنو نامت ةنس
 ' هنأ عداىذلا ئاروكلا
 هعم ناك نموىدهملا

 لماما هّم - وزتعداو

 . لتقتوعشستل تسف
 هس ةسوم< ثم اوف

 نآولجلا ىدنى مهو نيذس
 ع م انطب 2 ماكتب نينملا

 لوذأ كلددعي تكل

 ىافتالا بن رسغ نمو
 رهاظلا كلملا نأ ببعلا

 ةبتسمىهسول> لوأ

 0 موب هتطلسلا

 لوأو هدعقلا ىذ رشع

 ةب راسفدالملا نمدحتفاام

 ةنكاطناىنب نمل أو مورلا
 رهاظلا كلا ةمب رعلاب همءا

 كيما اهب نم لؤأو
 ناكو روك ذملارهالثلا
 ةيكرتلا ةلودلاب متاَمْلا

 نكرناطاسلا ةءةوحلسلا
 كللاناطلسلا اذهو نءدلا

 ةلودلا ما سرمد رهاظلا
 رودذملانيحنم ةيكرتلا

 ىه لاذ ذا نيدلا نكرو

 ىبل ةناللا درئذلا



 ىنذرعت
 ساطرقلاو عرلاو ف.سلاو
 ةلاو

 رازمللا نسحلاوبأ هضراعو
 رك ذو 0 م ف
 لاةفاضد أ ءامشأ ةعبس

 ىدنكلادبجأ نك ناو

 اي

 ماسوتم ريم اقام را رذفلاب

 نيكسسلاو ,ظعلاو معاق
 ىفرعت
 روطا لاو عطةلاو علهناو

 مضولاو
 ةدمصق قاض, ىندملالاقو

 نول
 لك قفتاهمهع ناد
 ص لاعف هع مس هذ ماقصلت

 ىفو

 لعاىلسجا عطقا لمأ لفأ

 دعأ لس

 ندا لضغت شسإش هدر
 لدرس
 ا هلودلا فرس نا م١

 || امةملك لك تحن هلمفو

 كننم مدوالمتلاربانمدهشلا نوددبالو رخسلا نمةمطقناذعل الكس :اعلادص فالح لولملادص مقلع |
 رهدلا دسفأ ام راطعلا مل<؛لهو دومتوهف ارقفد- ان لكو بابل ىفةنجلانا اور ليعلاتدشرأ ىوهلا ]

 ءاطع نم ريخ ع:دال و هدنعنم اند: ءري> لكو ءادءالا ههتدهشام لذفلاو مهاردلاريغب املعلا غابت نآو

 هل عقو هنا ىتسح لأسامع
 نسمهنال عطقا هلوذ تحت
 انالف تعاطقأ لئاقلالوق
 ةدرق نيعبسب اذك ضرأ

 لو: اهتفو تاسياب لك
 ملا
 نم ةفعاطقا ىل سسأو
 هئانث
 هراء 5 رادنمهق رط ىلع

 لك تحت عقوامل هنا ىكحت
 خيش هللاق لأسامع ةملك
 لاش ءثامد نم فد رط

 - ||| لك ىلا هتيحلأ دق ىلعملا هل
 شهدنعل:لف لأسم

 كل ذب ينعي يه ىه ىه شب

 سس سس

 هريغأ

 لاقام ىلارظن ايلا نم ىلاراف:ئاللاق هه وهقلا مرك بلاط يأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نع (ربخاىف)
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 ْ هتحاس ىو هباق ذوق نسف اوكا هنم هذ ثنأ ىنكساف ماك ةيناسللاثنأ راذانكاو حراوجلا

 سحانل ا لاقف هتلاثيث ىديسايلاتذ بابل |لدخاد زياهدإ ىفاسلاج هدو فرحان باب ىلا ريقف هاج (لاف
 سي ىذلاىلاناسناءاس (ليفإل هكمنأ اةدشال هاك 1ائيشباط ان ىديساي لاق مالا ىف تببلا لهأ
 نياردةوهلافءام“الاب عامتالعابقالانأف هرع م لاق نافع ه.ما ريغصل اعبق ىنطعأ لاء ىفاوطلا

 ىردأ اولا ريكلادعلا لبق هما هنداو لاق ةءاسرك-تفافك-:راج نار عك فرعأ ان أولاق ىلءانتراح |

 نم لأساحرلاق هنأ ما ىتلاخ نبا كئاحلا دجأ جالا قاط ةن-لاق انامزرك-ةفاف ةذس ىأو ديعىأ
 كي دلا علاطف ةرعم ىلعال خاف ليال مهماعى سماق قبرطلا ىف بلكو كيد قفارت ل بت ( ةياكحال دجأ جاحلا|

 ىلع حاصو ههحانع كيدإاقةصرعملا تتوتاك املفاهاصأىف باكلا دقرو ةرهشلا ىلعأ ىف مانف

 ىلصت ىتحلزنا لاقوهنلا هسأر ةرذهرع ثلا ىوفكددلا ىأرف اهد ريس ليقاف كانهداع5 ةهيمق هنداع 1

 اذاو رظنفةرعشلا اخ امان هارت لاق مامالان او باعثلا لاتذ مامالاهبنت ىسهتشأنكءلو معنلاهق ةعاس> |
 درو ىتح قوضو ضمنا لاقذ ةعامج ىلصن ىت> لاعت كيدلا هللاقف اراهىلوف دسالاك مئانتاكب |

 ىرن هكر وهبف عقوناك هناةب رالاتلاّقف ءالكم مها ةف وكمل الغ أ نع لاقد سناأ لاو مع ب رشف نبل | هيفزوكبةي راج هيلا تجرفناملا ىستساف ةفوكلاب رادبا.ىلع لجر فقو (لاقإ رضنو ءوضرلا
 (رعشإ) ىتس ةلوبم رسك-ت نون تنأ لجراب ةبراجلات لاف هريسكف ز وكلا لجرلا

 بواةلاتابح لت لاذا + لهأتنأو بولقلا نمتال>
 مراكملار ودهىاباطعلاحامر' « اودصق دحلا كرعمىف اودرطاذا لاقوأ
 حورأاذافويسلا لتقف * نوفحلالتقب فومناك اذا رخآا

 (ىازحلا ىلعنب لبعد)

 ىرودلا نسحلا دبع)

 مغ ب رىد#اوأ ىدقو افءاطغلا ثك لود: لزنم كبابناذاو مهلا نمتاءانح سوفنلا ىلعردكم

 دهاشل !صخ#برق ةداعسلا نموديعب كلاني البيرق لكوذوحخامءوسلا معنباب ىتفلانارو رسلا هيف بدي
 غراقب لف لغثالا قشعلاام + اهءاهنم ثب وادن ىرخأو

 قفاومفاومنمماهليلابو 4 قفانمفانمنمك !همونابف ٠
 اوناهنا مسمأالو جاوزعزانهرأا ىرئعلا

 ناةسرهاملعىفو *+ مد ه هلامف هل

 هثاك برطل اذوهب رطاننع * هدعبل كلاذك ءءاكو أ زدءلاك

 مد ملسؤملا ماود تدرأواذ 5 اهف ثكءاس أ, ىفرهدلادمدتال كلف ةمو رك ؟نمتفلخأ « اموكيئراول ىرثلا قبب / (رعش)



 .؟ .؟

 دهاش كم هل ىعن أن مباغل او * هدقفدعب هلو بت نمتاماف
 رو لولبغم ريغ مج ر راثال نوبااطلاو راع ! نوسرك- ا وع تملا هلخثدرو تقولا ىف هيّدكف لين

 تئاعريغ تا ءاسوتراغريءكلا> لزالا فلام لحنا ىف ثيغاباسنااهتيئاااباسح ا اهمرك !لوذغربغ

 اهدشأ ووعاعسو اهلك ًاودباعفن ةيفاعلا مظعأ ربمزال هلال أس أل قاعملا عنمأ كراوحو لئاسولاق وأ ك مزك

 عزان الود مفادمرب غو كرعلوطود# لِاضنزعاو دع لل قود كرك :هللارانأ اعقدمو ركملل

 2211011110 رصف كنامزدمحتالو مذنالو

 ارتحادة ىلا ىفهترلذ ع ةعفنمل 3 ريال ناك نم

 جزاخوهو ةندملاباب نماندالفر وع ناكوصنقلا اودرصلاىلا مون تاذ نيسحلا نب رهاط بكر (لاق)

 دمصلا نم هعودر ثدح ىلا هعارذدب ةيلصد صآو هن :م ريطتن ه هش ,دملا لخادوهوروعأ لحر هاقلت

 كي واس ا ةبسلام اتا اكلمانب واصملا هادان هند د للا باب نماند دانلذرم ريثك دينة عودي

 ضرعا (لبق) مياعلا ١ روض كسا عزرا اذه كل "6 هللا تف ى-هحوب تل تءعصأو ثناص

 لجرلاىل !وفهطانقساب سآ | وبضغن جزعأ سرق 4 لحر هيلا مدة مام سرف 4 كو ند ركل

 دقو كْنمّتد ٠ رام ىلع كل+ املا ذ هدب سم 11 منم همظعتساو هكعذردنكسالا رك زا كد وهو

 ةلآىانآو بورهلاةل 1ك < وك[ مكناللاق كل !اذف كول اقع الف نماي مت: تكعذلاق كلش

 طايمد#رفالاذأامل (ليق) هقز رفداز وءتنئاو هونك ال'بعاف ىنطةستو تاملاو فوتولا

 الهللاو انأ سانا.لاقف ودعلالاَمماو زغلاىلا حيرت مل ملاولا رمل دعات لج رو اعيج سانلا جيرخ
 وهو مئادلا دبع احلا نع (ةءاكح) مندب و ىندب ةوادعلا هذه تعقو نبأ نف ىنوفرعن الو مهفرعأ
 3 رهقللا اوما :مم سدقملاتد:ترز لاق ةدرصملا رايدلاب ىلينلا ةاضقلا ىذاق رادبكر قودص

 هدو قارزو ؟شعاجفةر عمىلادحاولا دمع ىعل» ل>ر ماهذا ىتقفر وانأ قدرطلا ض عد تنكاذف

 ضع ناك الذ لعن شاع هوب اانعبتف عم تاخر غلاو ةلزنملا كل: نمانلحر مث انملا أ ؟دامهذاف نار 3
 ولأ هادان ها امهوبأ فرعا د>اولاد معاي تاخرف اهعمىذلالحرأل ىدان مولا ضعي مم مالا

 ةوظعتق :راثل ل دانس كف لاو ىلا اىارشلاو قش دعلإلا ررلاب دحاولادمعاي دحاولادمعانقن رز
 كذا ( هلىرسم :رسكو م ملاق) ب ئاعل|نماذهوراطوامهذح او امهقلطاذامهقلط ًااناقنانيحاص لءانمّةن
 ءاوداذههيلعبتكو اصارقاهصرقمم هد ودأ عمطلخي مسي صاق ىل اق ناتفالهنلاو لاق ة:سااهذه لقد

 كلذدج وهنئ ار شنو هي و ريش هنبا هل ةاملنةصاذكو اذكم ماج ةدحاو هنم لك أ نم بّرم عاجلا

 تافاهلك أفةدح اوكلذ نمذخاف ىرارسا او ءاسنلا ىلع ىنأ ىوقب ناك ءاودلا اذهب ه«سفنىف لاف
 ناكوهّد د.ىلاءافرطاا|ضعب لغد (ليق) ىج نم هراثذخأ ت ثم .هلوأ ىرشكت أكو هتعاسو هّتقو رم

 اهاف راهئلارخ 1 ىلااههعمب رشد 0 ا ناب رش امهوالح رهمجوزعمدج وذ اهنا

 نمافوخ مالكلاف 3ظ0 و اهرونىف ىنعةذا اوطتيبل'بحاص هل عفدو ل >رلا فرصأ ا!لمالالخد

 اهلا مفد جايدلايهللا محد هأاملف هة>وزووهتاودرو قار طلا ضعي ىلا هء.ثوناركسوهوهرش

 اهحوزتو اهطخ اهقالطب ل- رل ا لاذ ععماملق ةاكمتولاو رشا نم حارتساو اهله ىلا اهريسو اهةح

 ةراملا لهأ معن تاق هداؤف ىف نكسلاب هنرضف اب انش اهدنع دحوف مايالا ضعبىف لحد هنأ قفتاف

 ىلافةوفوآر ةقدر طلا زئاح لوالا حجوزلاب اذا اوهماع هوةلعو ايش مدنو ىلأولا ءاخ هماع اوذبقو

 اننارعا قزأ (ليف) ةسصملاهذهن مك حور ىرثشتو هيلعر ونت :ةعطق ةعمشلا نم ىب ناك ام هللاقو<.ئاح

 ماصكلذ عمانالاقو مهلا تفتتلاو هتالص عطف نيدلاو حالصلاب هنو-دع موق ذخاف ىلصن اسعاف ناك
 لكاهعمسف ةطرض هنم تافن اذا كلذكوهف هلوءديو هيلع ىناب ذخاف لاله ىلع ىارعا مدق (لاق)
 ميم هيلع ىنُي نا حلصي كلما اذه لثم لاقذ اهطاخع هناك هتسا ىلا تفتلاو لعد ملف نير ضاحلا

 0 لقندازقاة همس بسس
 هب ربسق ةئامو عامفز وك
 * هت صاخىلع ْق رقت بارش
 ؟لب نلءازحلا ل سرك

 لحدف "هلْ همانأ فقفذتا

 ا زعاشلا مماعن د أ 1ع

 5. هل أونا< هةدمعةهدشن 05

 وح نم رم تازازام
 اعد

 1 هلدتع نم تعقر اهناكا
0 

 ناسي داغلاب ووقأك ناساف
 ىثلا ىف ةزئاجلا كاش

 روضحلا ىلء ىندااتثح

 هيدي نيب فمي روفاك ىلا
 ةماعو ة:طنموز فخ

 هطاس# رضع و 00

 هعمو دوس مالغ هتردك و

 0 اهمذ فزحخرود5

 ١ هلامةرثك ممتاك و ماعطلا

 ىلع ةوظعلا رم ”اوطاذدنأو

 ”(ىتحأ) ليلا نما
 هللمعبلاقادن_اط هناهنع

 اشرفواف+لو هناا غلاباح
 مانأ ةعيسة دع ماقأق

 طب رارذ 5 هع ء-سس هاطعاف

 هلع كلذ بعص ل ,هذ

 | تربط 1 هل لاثف

 ريناند ةعيس لاذ كيطعأ

 0 هللاو ىسأتملا هل لاكن

 ىلءكيل- رىدحاتعضو

 ىلع ىزخالاو انيسر وط
 سوق شلوانتو ام ٌزراوط

 كد شرعلاة عا وحزت

 ىلءمامغل ناهد تفدنو

 ٌكَةدطع' اه ةكت الملا تامح
 ةعلس زك ذو ريناند ةعبض

 تد.ىفاهبر خفي ءابسشأ
 يقهودحاو



 2صطظ2خ110 نس ع تس ست دهس ع دعس 00 و
 ضيا او مهارد 4ع سما امضاَمتلا بح [ىناالو ىدسول « امس ان كبدحلو ىلاال كر ره لاقو

 امضام تاك ناو حاتم رهلا ىلا 3 ءاسلا قفمسا اثد :أر نكساو بدرالاغأب ومدردب ةعبس

 مدقلا ىتل زو ىاثا>تأطخأ *« اوعزال ثوثاولا معز اي ىئبه لاثوأ| د5 هعبسم ىلا عهقلانم
 مرك-لاووفعلا قيضنا هزحأ مل + مزح نمرذعلاك ء!ءقاض كا بهو سانلا قاوامهرد نيعبسو
 امتاج تاما لل براقع #* اومنو مءافالاشتراوذاتسامه لائوأ | تل: دءالام ءالغا نم

 اعاور ذا رابخالا ةئا'ااموأ # هندقام ىذلا ىنع اوأ_هث مهو

 (عدثن)
 روك مىج-!!كنموت فرص امث ل

 دوددملا كلط سانلل ماد أي تقولك ىفنامزلا دمعتنآ رخآلاقو

 دعب رع , انلموي زك 5 نات و ةكايدسلا ترق

 بامتملا هفرص نم عزاج الو د فرم .رهدلا اذاسارفعت ساو ةيهاتعلا وأ

 ةتسقودعي رصعالو دح

 ةئاماثو نينامثو ثالث
 ةعبرأدا 1

 ةاكلاو مهردب لاطرأ

 دهعي ملام .طدملا ل.> ىلع

 نئاتلا هدم تي اقر[

 اك اعراف ابلق فداسدذ امل ان راف از تاره ال ناك رد م 70

 دع او رانا رع لعد زيا < ايطااقثاقلاساعاس نكلو  .بظااونأ | و مهردي لارا

 رواء اهرشت نم هناكف د هنام> هملا هعئاذص تدر 0
 رو:ةمهناكذذ ئوطنا اا # هتامح درب هل ءانثلا لفك

 ريثك ل يعا!نمليلقلانا 4 هترذع لدضلا انل لقأ اذاو وا
 ريثكتيبملا نمليلقلاة ا ةرظأ'لواب امقللاب تعنقو ا

 هوأألا د :
 ةئاملثو تيعاراو ثالث

 فرص: مظع قد رح عقو

 هَ + راسدقو نب زازبلا فو

 هتيلعادقا دهشأ لانو لانا فاو دا و رمقلا عاطل ةددقشت هلج نع مان هليل ىف (اببار ءاناز 0

 كر وكءاشاذاو كرود جوربلاىلعو كرونو'لر ودهن |انالاقورمقلاىلار اخ مث هن فال تل رطخ قلع مائل اؤرخش

 ىلةىلاثب دهانئاو كل هلأسا ادب م مع روذاك بكححرو ملف
 لقامدوح و ااا ارون كل اهنلا ىده دّقل ارورس

 عبالفمسلاك هدرعب فرعنال ءرملاسمغا | ىفريث 17 نمريحخ بيلا فليلقو ل-اممدعن مريد رصم كح ىدشتلالا
 رانودمعب فر

 اود راما دعب ناو اوفو دكلادعإ نا ةراحتانغمنريتعلاف راجل !ىلع هك اءافطنالا هعل رس ءافللا 3 ا ها 3

 0 ا تاو كوع كلاولا تالععلا هلي ةلعتلاهيرتاوق اذاريلتا | كري رشي هن سادسا
 كدح ةداعس نمهندا عاضاهيضغ عاطأ نم هدا مغرأ هدسأق 3 ١ نمةوةةوءاقورفسلادووةورصو ناك مهرددلةزوكوأ آةرح

 لغتشاابدصن هنم ب رثالف اه سن كلل نكم مل نم ةممهلا كل” ةيمحللةعاذالا ةعاضالا شفا كدحدنع كنذو:و

 سأتالذ كل: اقامقيباماذاالدمناطلسلا ىلءوالذمناوخ ال ناك نمسانلالوحا كي: اذ ةداهعب كذا نع

 لقاعتلا طارفاىةءلا عاعشم فلا رحووف ق1 ادبعناك نم هفاصوأ نسح هفار ط٠ ناد ع نم افا امىلع

 فالآ] اه ةرمدمع تضل

 هةل-جناكو م-هردفاأ

 ةاضملاريسغو رتحاام

 رعش هنرثعلاةناللاقمب رلوجلا ةروصةدخل ال قانت || فلأ ف لأ هتوقام ةشّالاو

 نانذهلا نمبر ضادعلامالك * امناو الع نمرس هّنلو نلاوزانت فال عسر

 كاسنا الو ءازعلا نس ريصلا ىلا ةداحلا ن ءرعهللا لانغأ لاعذ معلا كوام ضع لجر (ىزع تتازيتاكو راذ ةئامعسو

 لاعف هتنبا ىلع ىدهملا هش نبش (ىزرغ ١ اهلع 0 كمرح الوامت» م اظعاب كيتدصم مسعللانم مون لكراوفاك

 نيمو اريمأ الاف (اخبأفاز ار 5 اهنم كل ريح اننا داوتو لدنع انغ اهل ريغ هللا مك ما ريمأاب || لطر ةثامعبسو لط رقلأ

 لاقو هسفن نم ه* ةدمصم تنأك هر عرق ن هو ةيحالا دقق هرع لاط نم

 ريصال ىلكيم ةءاصم تمظع د“ اهل ريصاف ةيدصم كمت اذاو

 لوَءك ودور ودنا هلو ثنك نمو روم هفلخن تنك نمو رونو هتمعن تنك نمنا (هريسغ

 نيسحلا ىلأ ىلع تاخدلاق « (دهازلادحاولا ديعن دج رعوبأ]) + دراولا_ةرامدر ولا هابشلن أف د“ ىنتملا

 تلق هيلع ىفرظ عئو الف هيأ نعءانزعم ىذاقلارع ىلأ نبا

 جورف ةئاملث وماج خرف
 8 . . 2. ه

 نرسم ءور واراطا ةريشعو

 ةريشعو اةورخ ىأ اسمر
 ةئاملت وضابب كه خارق



 ٠1م

 ل'اهلادعولا مريخ لئاسلادر ردقلارغص نمردصلا قءض نزح نزلا ا سمه.طو ةبطم لحل اقالعالا

 طارغا كدت نم كشد رق نال تابزلا ىلع تاممذال هدملا لوط :دعاا ماف رشلا فالغ قالذلا

 ناج رثفلصتلا معف مصنلا نال ىف فرفعلالّقث ةءامخ ةيطعلا ثناك امعر ةواغر ةواضعلا
 0 فاصنالا ةعانئلاو ةعانصلا لعد عار تال بئاعملا ماك نعاوا لات لطعت ن عا

 نوكتاعر رضاع قرض ةرشاعلا ىتعم هله ةيذملا نوككا اع ررذهلا نمد كيلع فاصوأالا

 مل رم ءامولا نعم ىيقت ءاقلالط لطرق كما رع فيفقطلا هيفك فيفعلا ةنانح ةياثعلا
 همالءامأ ناكو دب رأ هيحخال ( ديب هين مإ) تاو نامزلا اذه كاوا كتوق كتوقسطعلا نمأ بدالا

 نرالا دا فاح دمقيو 5 مهفانك ىف شاعد نيدإبهذ

 خشم مينا موال كاعد 5 ةمالموةنا 2 نوندحت»

 بضعأ نرقب قدما ىترداغ * هدودحمر هحاارحلادب رأا

 بكوكلاءوذك خأ لكن ادقف * اهلثم ةيزرال ةيزرلا نا

 لوءكمناك(لاق) م دو «بلع هللا ىلص ىخ مكالع هوعدب «ةةرحاف ةقعاصلا هتتاصاىلا ود ديرأ اذه»و

 ثناكنمنارفىفددق وعالم اولاقف كلذ ىف هلل مف كلف هيوم ضر ىفهماع لخدمث ابك ايالا ىرال

 هلمآ تنك نمىلع مودقلا ةعرسو هرذحا

 « (رفاسم مودقب ةئنهت) +
 رورصثتمدةذاثدن لك ىو * رو ٌكله- وءالال نم سعشلا ىلع

 روضحه.د|لوطلا كل معلأو د4 همسك هنع تدغ نعت مغ امو
 ريسلا كيلا اينثدإاو لدبع * ىرولاو كيعوط مايالا تلاز الف

 (ىورلا با لاتو) 07
 هدوعص5 دعام لاع لرمأو 5 هدوعسْدب ردبلامودق تمدق

 هدواد“ ل5: ىلف# نا لمأتو * هءالسع تيلتعاو هانس تسل
 اكونب لاذ دعب رثكو انو « هتدت وأ ىذلا كل-راف تئنه داون اظن

 اكونأ كلارك ءارث ىتح * هكاطعا نم فكرا وكزو
 قودوه نب ىنْناشي نماب « ىل لات كتمت نامل متشلا مذ

 نكوعح 4 هي لد ىف هعجفت م ديك لاق كل” وع»ناالوعتفلاو

 تو. .علاي كيسا لف ثكعو روباس هريغ

 بوطقلا فنس<فيكمسستلا ىف عبق هجو
 نواف نوناغااو ك ادنوحرا + ةرسعلاحىف نيماع مكتب هريغ

 نوكي فيك شيعلار متاعتا ىنناريغالئاط مكنمتلئاف
 لوذأ دي رأامي راف الوأ 5 لزشترتلا ناكل ىللده هريغ

 لوزتدايعلا همحرلطىف +. نم لالكح فلا ىناف عما
 لو-رلوةءاع ىلءامنذ + نو لو .رلا معزام ناك أم

 اننذلا هكترفغدو لوقف أسا 5 ىضرلاو ططمسل ىف نارفغلاقدوعم لاهو

 ايلقلا فطع هيكرا ارقانكلو »* اازكححت الا تغلبام نك امو

 0 ىثو اكحاض مست 5 الا <«بلا توثدام اراره لاقو

 دازو < :ةءام ىوذ ىطمعأو 35 ىنأت اخ لب زا هانلأس

 اداعف هكتدعم نيو 5 اندعم نسحأ نسحأو

 ام

 اهعومس؟ اهنذحل اة هب رملا

 رمثكب نيدلا فيسسناكو
 ك0 ارب رع ءرادتك و ملا

 ناك هنا ث دبع ناطابلا
 هناق فت 5 ىعأ هل لوك

 دفصولات5ةوىف هحرخأ

 كفس بحال ناكسف ابان
 لئاقلاهماارضحاذاف ءامدلا

 اضع هي اهعمسس هن ريض

 َئَم م ىال هل لمقاذاف ه«سحو

 رد ىز كلام | فال

 9 لتق ان 9 ثنملا

 قدح ىو نس رامتاو ةاخملا

 ماوي هم هزئازدخ

 فءاز رحأ ةعبسف بهذلاب

 هلاهمتك ىدادغبل ١ عطق

 ََ نيدلا فرش خيا

 راعشالا مع ىدا.حولا

 فلاب بهذ هعمل اهلذخأ

 يدنا راني د ةثامعلسو

 قرسموةزحالا نم هل ح اهم 5

 ةنازحن نم هلع مايأ ىف
 بجاحلار كي نيدلا فيس
 اهحاسناف فلآ | ةنامعمس

 0 ر ىكحلا

 ةثامعيسو زيثالثو عم
 (لد وراها و

 ةنسىف ض ىم رغاثملل
 فرشأ ن , رضعو عد رأ
 ندب ستختولا قءةبتم

 قاطأ و ةريثك تاقدحسص

 ا اى باجل

 ساب الاز و سانلاح رغف
 ةعاقلافن وب رطملا ماقأو

 مايأ ةعبسءامالا توب فو

 كلموذلللا نم( ماخال 9

 عسقو غبتك لداعلا كلما
 عسيبف رص مف مي-افءءالغ

 امهردنب رشعي ج و رغلا
 امهردنيئالثب | -رفسلاو



 فالثحتا ف هد ىيطلا نيدلا

 مهئاسعنأولا

 دوهلاو ىراصنلل اوب
 اعم

 . نر اوم. امل ندم اسلاو

 غامصالاب تاب اتاك
 ةلهسم
 مهتوف ىكضاؤءا_عساارسن

 امرد
 هجم نمكالذ (ره“او)

 ةنسلا هذه ىلا ةثامعبس

 نيسونو عبس هس ىه ىلا
 هلا ءادهاقو ةتاحسو
 عماج دنع عبر عفو
 اسفن نيثالث ىلع نوصوف

 مهنم تان نيحالغلا نم

 ةعبس سو نورس عوةثالث
 نيد رصالا ضءوب ثعءمو

 نذلا ةعمسلا نال 7
 كك اوعحر مدرلا نماول <

 تبهف روت ىف مهدلب

 1 هديدشمع ر

 م واح نيذلا ةعيسلاب

 لد مهن قبب ملف مدرلا

 لااوسب رغىافت ااذه»و

 دهأو (ليقإة,راقتم
 ىلا قرشلاك لم كام زأ
 رصانلا اللا ناطاساا

 يددلح اهتلج نم ةيده

 عرذأ ةعبس لوط ضيبأ
 عسب رأ ةذسشىف كلذو

 ةثامعيسو نب رشعو

 تبا وأ اضنأ هيلاىدهأ و

 3 ةيده برغلا كله
 نيدامةب اد ةئامعيسا هاج

 لاجو ريجولاغب وليخخ
 ىدتديا هلوسر دب ىلع
 اهملعتج رف: ىزراولا
 دنع قيرطلافب رعلا

 طولا هأاب تاقف هداف هلا ماعقف حابصملا تعش هلمل تاذ هعم ترهس فينا نممرل داو

٠.٠ 

 نم (ىكح) زب زعلا دبع نب رمم ان و تءحر وزب زعلا دنع نب 'رعانأو تف لاق هحالصاب تاره الق

 رد ىلع تلزن لاه ريدلا هلل امو هل لق ريدلا لل لاق بوذلاب ؛ ءكدهع برقأام هل لمق هنأ ىدررفلا

 تذ 'رمو اهم ثدنزو اهذسن تب رشو رب زن محلب الإ شرط اهدع ثاو اف ةبهار هيف تدًرفافض

 اراع كر ثوةد رغتاحر موةرادبتازن اذا ثنكو اهءاسك
 رعش ريت ةطرض هذ هلاّمذناسأ |نطب ىفةرقرق ىنزاملا عمم

 عل اوملضفلاىذءاندلافصةلاوذو * فسوب ني ادع ادعالا فسأدقل

 مم>رلا برلار وا تب و  بارثنم ىُتارف ىبسمأ اذا هريغ
 م رك ىلع تمدةىرشنلاكل» اولوقو الخ ا ىنونهف

 رذعب هلذملاكأب ن هوتطخ» و هلانحا تفعفالذ ىنتومنا هريغ

 تأ ريدا كلفنا ارغكلاو 5 العف تأسأ مامهاب ئ.هو هريغ

 تاأسأ ايتأس؟ اذا ىل-ء « ىبسغن كلتدف كتم لضغلا نما

 اهانغم ءايلعلاو مراكمللو هج اهانيملابقالاو نمالاىلعراد راد ةئنمت
 اهانق ايندلا تناك كو اذه #* اهتكاسو ايندلا اهم اهانب راد

 اهاريسب ارورسم حصأرسبلاو # اهانه انو رقم لسبقأ نولاف
 اهامند ءارغلا كراد 20 5 مهرود لاين دىفس انلا ىنننئل

 ا هان_ٌثرفالا انل نيع قبت مل *« اننيعا طسلا ناكمتيضرولف

 (ءاود برمي ةلنمت)

 ندب ىف كنذم مّقسلا عنربال * نمْزلا نم4_-فتازال

 نصغلا فم. رلاءان لوحي + 5 كييف ءاودلا عفن لاج و

0 
 هاطع نب بءطتمال كد ع عل ىتحىدنا!لذ فك.غرو

 ءامعتلاادنلا رعت رحأ ب امناو تفرأ دق مد ناك ام

 هدحت رت اسرع د هبقتتسمأبر هريغ

 هنق هوركملاادب و 03 هنمبو.21قح

 رطغب مل متاص كباس لمأ 0 مذا ارم وخلا رطغلا ١ هريغ

 ليا عنا لما قوت ياعاو كاد 0-2 ماع

 لوغ-ثم امئاد كنال ىحرب امنا د هرعغ

 لومأملاو تاءاصلا ورم #.لا كرين تغرفالف تغرف اذاو

 رك ذمانا ىنكلل ةداع كل * هنال حاملا ىلع كتيضقأال ىورلائبا

 رطمف لا هلا اويغر * 0 كس اذا ياعسل اذكو
 هانثلاو 0 3 هنزو< * عانطصا ل ثعال كلثمو ىربرلا

 فرشات ىلاو ساالملاك بف * ىللاوسراللانعتربك شاو 2 ةعل ةثنمت

 فس و ةرم ماعلك ىف  ةعقب فرش وهو ىسكيث ييلاق
 هب تنآال رهشلا كب ىنهي < هبتنب نم قئالاىفامأ رهشب ةئنه

 هينشنال نيعلا ىلع تناف # لالهلا ىف ةبّش تعتو اذا

 سفن [ىالدلالا نسح ادب اذاردب و ادغاذا ثدعو ادع اذا ث دل لك ىلع ىفوأو ةبابغلا م غاب (دف)



|] 
 اي 22222222777 >7تثتثتثآ#|

 نولوط نب دجأ ماي ف( ةعامج لد و) هدوعقام ءاشعلا ىلص اذا لاَمِف الوأ فرصنب ليعب“أ ماوعلا
 اودّعف هب اود رخ نيذ نوكستلاو نوألا سب رغ جاح ز ماح هوس د>أىف اودحوف رببكلا مرهلا

 راهع_حروىلاط فاوبعتتالمهل لاقوْك ءذ؛ وهو انايرعمولا يرفنهباطف اولد ادحاو مهنم

 منفةصقلا هلاوكذ هللاهجرنولوط ئادذءاو رذاذ مد صأ عاش و هتوهتسا نملا نا اواعف لءادىلا

 مارهالار وماب فراع ناسنا لاقف حجاسزلا ماجلا كلذ مهنم ذحآو مرهلا كلذف لوحدلا نم سانلا
 هتنز5 تن” الم هّتنَر دجوف هنز وو املا كلذ بص مث هْنْز وو ءام هالمو هذخاف رس نم هدال اذه

 ىلاىهتناونت الاريبكل ا مرهلافةدوح ولاةلثلا(ن رومأملا جتفامل ول بحتلا ةباغ كلذ نم اوبحتف اراف

 اويعتفراني د فلا تناكو ةيقوأراش د لكنز وبو رضمبهذاجفءارضخ ةرمطمدج و اعارذ نب رشع
 هودح وف هوعنرف هلا! اهذه ل ءوو.متتةثأام باسح اوعفرا لاقو هترجح نس>و هذا كلذ ةدوح نم

 هناكمىف هن زاونام مهكر تو هيلع قفطن ام رادةممهتةرعم نم ب3 صققنب الو دب زبال لامملا كلذ ءازب

 ىلءنوصو# عماسدنع عبر (مةوإ) ركب اهكرديالو ىزاوتال ةلزنع موقلا ءالؤه ناك اولاقو بحتنلا ةباغ
 نماوأ-نيذلا ةعبسلا نا لود نيد رمدملا ضءب ثعم#و ةعبس ل -ونو رش ءوةثالث مهنمتافاسغن نئالث

 دحأ مهنمقبب مواوإ-نيذلا ةعبلاور وتخشلا تةرغف ةديدش رتبهفروتخمف مهدابىااوعجرمدرلا
 ىهو اهنواك ابو تانيس ةعبس نيب ن وجم مهتنس نم مولى مهما ) محملا ةداعنمو) سبب رغئافتا اذهو

 (ناورشونأو ريشدراناك) ىامملاو باذسااوروةئةسلاو لح رفسلاو ديوعلاو مسوسلاو وكسلا

 سانلا ف قرفيف شرغلاو سبالمل عاونأ نم زو ريذلاو ناج رهملاف امهنئازحخ ىفام جارخاب نارماب
 ىف ءاتشلا ةوسكن عو ءاتثلا ىف فدصلا ةوسك نع ىنغتسد كلما نا نالوقي و مج:ارم ردق ىلع
 فاتحلا دقأل مهلعفىف ةماعلا نو واس:و مهئازح ىف مهتوشك أبت نأ مهقالخأ نم سدلو فيصلا
 ةيلاعلاونأو ءاطع لاقو ءاسنلا رثاسىف اكرهشأ ةءسن هنع هلا ىذر سابع نيا لاَتذ (لجلا ةدم ىف
 مالسلاهيلع ئسعالا ةينامثل عضون دولوم شعب مو رهشأ ةبنامت مهربغ لاو رهشأ ةعبس كاصضلاو
 ةعاسف هتعضوو ةءاسؤر وص و ةءاسىف هتاج ناءاسْن الث نو رخآ لاةورهشأ ةةسنورخ 1 لاقو

 نب اصلا داوإل رهشأ ةنس هلفأو نيذس عب رأ لج ارثك أ نأ هنع هللا ىذر ( ىناشاا بهذمو)

 فسول نب باج اوزيةس الث نمرثك أ هبلج هنع هللا ىذر سن نب كلام وارهش رش عة تسل ( محام

 ناورم نب كلما دعنا لامةن و ىداليم هلل رك ذأ لوقد ناك هنا لاب ارهش نيثالثل دلو

 قوت ىتح دو ولا ىلا رهظ» مكمامأ رماحتام مهطسبىف ةيعفاشال نولوقد ةيفذحلاو رهشأ ةّدس هب لج
 ىلص هللا لوسر لا مومذم ىماق (نيملا امأوإ) انمامأ روهلفل تنئام مكماما لد مهتوبسحي و انماما
 فو فويسلا لالط تحت ةنجلا نأ اولعاو اوتيئاف هوميقل اذاو ودعلا ءاقل اونمتال لسو هيلع هللا
 لاقو ايا كل بهون توملا ىلع صرح | هنعهتلا ىذر دلاخىلا ( هنعدللا ىضر قيدصلا ركب نأ باتك

 اضبأل ومد هنو

 هلعوتابعكلل ايلاطاب
 ءايعكللا ىسع نبا حدم
 ظعالا

 ,مهردالا ضرالا ىف نك, مول
 مهردلا اذ كلاتالهتحدمو

 لع زاجأ ها( ىدرو)
 ةريذع نيتيبلا ند
 مأ (دف و) مهرد نار
 نب رك وبأ ىنعملا ذ_مب
 لاق ثيح مشاه

 مريغل ءا كسلا لع دام

 عاج نع انيوراهف
 سانل
 مهاذا راضتلاردبلا مههطعت

 فى رعشلا كيلا اوعنر
 اظرف

 طسي ىف سماخل|بابلا
 نسم عق وأم ىلع مالكلا

 ةعقاولا ثداوملا ىف كلذ
 ىلع اهانعم قامو رصع

 ) راصتالا لمس

 اهمذ ةدامعنس ةنس(لوذأ
 فرز الا ىر اصنلا سرلأ
 ةصاسلاورفصالادوهنااو
 .ىلاعت هللا مهنءارجالا
 ف رعب و مه اذا لما

 بيسو مها! نومرخملا
 اسلاحناك اس رغمن ا كلذ
 ريك :ثاجلا دنع ةعللا ناد

 باك-ل!ضعب رضأرالسو هىرخلاوهدإو و هإهآأنعرفن تايملاف ءاشد ثدح هللا امهعض رئارغ نيجلاو ْه ءارجلاهنع هللا ىذرر

 باحاف هتدوارف انس> امال اهمف ترف ةنيدم تلخد ) مهضعب لاق) هل-ر ىلا ب ؤبال نع لئاغب

 هل تلقف أيش عفدا لامقفج ورخلاب هترمأو هب تممه اع تفرصنأو ىلاعت هْنلا ترك ذانولخ الف

 هيلاانك اعهتف لح راند ىم ذا كلذك نحن انيبف حباجلا لاطو انءزاذّتف ءاطعلا بح ونامانندب ىرحام
 اذا لاق هنأ هذع هللا ىضر ىفاشلا نع ىنزاا نع ىدج نع ىلأ ىنثد- لاقف ةرودلا هل اندكحو
 هللاب كذ_.عأ ها تاذو نيمهرد درمالاىلا ثعفدف هّقحهطعاف رهملا تح و رثسلالبسأو باءلا ىامث

 ىلاك-لا ٌسربالا نع (ىكح) كريغ لصتم دنس ىنفاشلا بهذم ىلع دوقد نم ثيأر اس داوق نم

 مدختس نأ ةءورملا نم سدل هنادم ساحلا بحاص هللاّتف حابصملا حصل ةف فيض هدنع نأك هنأ

 1 ثأرامز زعل ادمع نب رعنزالفاسلا ض«؛لاتوالوحناودالا اوذذعت اللا هنأ ىور و«ةمض لحرلا

 اي لح رناذ لن ل ا قاما سكانا008/05 171:

 ءاضدب ةماهعل ىر اصلا

 هنا معوتو ىلرغملا هل مام
 ىفارصت هنا هلرهظ ع لسم
 كلا ناطاسلا ىلا لح دف

 زاتعاةمذلا لصهأ ىز

 اوز راحو مهنعنوا-ملا
 ىلا ناطاسلا هناحاق مجنم



 6 تب أرلاق هنا فلد ىلأ نبأ
 لاقو ىنانأ اين ؟مانملاف
 ها -

 هنعم تمكئرنمالا تح أ

 تيكناك هدا تدكأم الاقث *مناوسجن هتئز مصر رئد دنع بهذ نم لمد نينسة دع نم ىمهذدقلريملا .|

 تيقل انآ ةعاملانم ل_ترهللاةف ن الا هكلمأام عيجاذهونأالا لاذامو باج زلا اذه ريسكتل

 خيشلا (ىم-) ىافتالا اذه بررغ + نم سانلا بدق هيلا هعذندو هدضع نم هحلارخ أو يمد دلا كلذ |

 الخ رنا ةثامسو نيسونو ىديشا هع يشاسلا نب 'ركذاف 3 ءاكحلا هذه لثق اضدأ ندلادان ع

 هوا هنأوهتحاحو هرعفلو هلسانلا راتفوب ففوق ترم قلزف ىدابز هعأر ىلعو دادغبس نأك

 هذ :رعاىراني دازد هلئاو لاق ماليبو ط هملا رظنو ةريكأف ارانيدنم رضاحلا نملحر هاطعأف اهريغ

 هقنز لاقف كراند ةمالع ام لح>رلا كلذ هل لاقف نب رضاحلا ضع« هجسد لوأ ماع ىع بهذ دقو

 ةثالث لحرلا هل جرخأف 0م واللتي وذ ةوزوف ارانيد نو رسشعو ةثالث هعم تاكو اكو اذك

 بير غنمو) تملا هان كالذإ سانلا بممتف تامقس نيح لاق اك اهدحو ناكو ارانيد نب رسشعو

 هرغو هةش>وارادىباحداف

 هقلغمناطملاءادوس

 ناونالاو فوقتحتتتلا

 متاهنمح ردىلع ىندعصاو
 امئاطح ىف ةفرةىناددأ
 كاياذا اودامرلاو نارينل ارث

 هسأر ءضاوناب رعوهو

 ملعدنعرسالا فةغب رشة سانا هغلمف هدب 110 هسنأ سلا ىقادعاق ناك هنا (مصتعملل قفن 2 00

 0 ىتتام جيعلا اهل لاقف وأ مدتعماو ثحاصف اموناههحو ىلع اهمال هنأو ة ب هرو#ىف مورلا جولع نم 1 ِ ١

 رصالا نم ةغب رشلا كيت دعبالا هبرشأأال هللاو لاقو قاسال هلوانو ساكنا معتدل من قاب ىلالا ! ا 00 7
 عى 0

 00 ا رت ركع سو واو ةوزلل ىلا ل رلاب ىدان عدلا الذ حلا لتقو ا قاتلا
 اتللاو كنت كيل لوقت وغو ةيرر وع عقخ مياع هللا عتق نلف قلب نفلأ نيعبش ىف اود ل قلبأ انلعفدقام كن ءانلّدس دق

 6 ءانأف يطا قتا قانملا لاقو ةف » رشاا دو. 3 ُكنو هقمع برم ةنقث مشل رس 0 معلا

 سنو راجدااعصا ءارمالا صعد نا كا ءءارخا) ترمُدلا تاظ ن رز الآ لاقو ترسو اج جد

 هْيْذا ىلع موسوموظ اذاف د اورعتفا م م دودولا «.فرت ّ 0 مَ 0 ةتامسو ن يحس ةنسؤف

 مه تامف تم وف لاق 8
 هع اهو ٠

 دشنا متمهف

 هئامناثنم ابي رقراجلا اذهل نا ىضَمَعب اذهو كاذك هتبّآلرف ىلا هرضحأ دقو لاقر وج مارب انكر ئانتم اذااناولو

 | اولا امر تس انهم سعولا رجو ةفواطس ةدكةنمتلا لبق ناك روس مارب ناو ةننأ ]| ىلع ينارخ ولا نادل
لا دود هريفغلا اجلا اًواج لاقت ءاجلاوسانلا نمةريثكسلا ةدابجلا مه( ري ريفغلا انثاتتم اذا كلو

 ف رشلا ريفغلا مهنو مه

 ىشلكنع اذدعب 7 ا

 اناو ت تجنن م 5 تفهسوت

 لاغلا بح ناك (مسو هلع هلل ىلصوهنلا) ةزثك ميهنف تناكودحأ مهنم فلتخ  موع-.ظولاو

 الملا هيلعهذع ىور وأنسحلا لكل اىبعت ل ةريطالو ىودعال مالا اودالصلا هملطلاق ن ندسحلا

 لاقفراساب ملاساب هنالغ نكح ىدانق راضنالا نمل--حرب لزت ةنردملا مدقامل هنأ مالطا

 لوقي ثبح ئرعملا ءالعلا أ لو نس امو *رسسن ىف راندلا نلت ممسو هيلع هللا ىلا يىنلا ربأناك (لوذأ) ب ورم

 الاق نهلريمالا من "كاك او ليعس اندصقم نلقف ناس /َم نومألملاداوةنمتفاد

 نيمحتملا نم هدنعن م رت هنعا ارذ نولوط نيد مانأ ىفموحنلا تطقاستنا (قفنا ناكو هدسعب معضم ا

 دشنافمذلكلا ىف مهو رعاشلا لابجلا هيلع خدف ئشباوباجأ اف كلذ ىف مهدنعام مهلأسو ءاساعلاو | اعاضتاودن# اداوح

 ريسع ظف ثدا ما وحلا تطقاست اولاق لاحلافف| ادارك قل هناهنع( ىكح 5

 ريبخ كيفة راودع م مهلاقم دنع تيحاف نعطف قد رظلااوعطقذق

 ريمالا ءادبعأ مم ودعت يب اظقاسلا موك .وعاائزه هنعطلاتذقئناغراو وم

 ضم هلد هلرعاو رشة ساو هلوقن هللا «:ر نولوط 3و !لءافتف سرافىلاّتلضو نا ىلا
 نب رضاحلا ةعامعلا لاقو ةمن-ة علو ة

 نع ىايبع لاتقل يرخ ندا نب رهاطنا (كدد) اذه لثم لودي ندعس# نمكيفام مدل فأ كلذؤواعم امهتاتقورتش 1

 ىمسوس هنا م ءافعصلا ىلع اهقرفت مهارد هكا فو ناهام جاطنلاز ركل وقي
 هيلا ماه كلذ ند ريطتف تدد.ف هك ليسو

 مهلا باهذ انك هناهذو 00 7 مهلعت ددنت اذ_ه لاهور عاش ةنعطب نيسرافوافتن | اولا

 مكلف هكاسماىف ريخال # هنورخ ست مهلا نوكت يش اليلك ارت الو جامهلا مون
 لاف لئاسلاقف نانلان نم ىوهنلا لاقف «_كرقف ىو باب ىلهفقو (لاَؤ سلا نلعب نا 0 هنامقلوط ناولاو.دتال

 ضعبل ىوحن لجر (لاقإل ةرسك هبويس طدا همالغل ىودنلا لاةفادسجلأ هما لاقف فرصنب || سراوفلا نعطامل لب
 اس سس ل لا

 ماوعلا ' -
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 سأر اهماو رتشاو اهوذخ مهارد ةرمثع ىم لاَقف هلك ًاناسأر منغلا هذه نم دير انالوماب مشل

 | انأو سأرلا مت اوذائل لاق ةيضقلا خّشلا فرعالف وهو نحن انلواقتف ايش مع فرعاماذه
 ضبقوهسةم بهذ الف هباق بيطي و هعم ثدحتي ملا ىب ون انمدقتف هضرلأو هعم فقأ

 ىف تقي وهفتك دع نم هنم تعلذتا دق خشلا دب اذاو ىنيلختو ح ورث لاقو ىرسدلا هدب ىلع
 ٌْ ىنعلا هديت ديلا ذو جشلا عجرف ايراه ىوو فانوديلا ىرو هرم ىف ريد ىنك رثلادب
 انيأر خجلا انبلا لصو املف هنع ٍناغ ىتح هيلا تغتلي وهو ايراه اعجار قاكرثلا ىئبو انقهلو
 سرغلا لك امه مانعأ ىف ةقلعملا ءارغصلا ةفيصصلانا (ءاملعلا ضعب لاقل ريغال اليدنم هدي
 لاف) رفظت ريصافربصلا قعب رفظلا كلذكف سيطانغ لا عب ديدحلا نا إي اهمذ اءوتكم ناك

 ىلع اورفاظتدق تلقو داؤد ىنأ نب دجأ ىلا مهتوك-ثشف ةملط عم ةموصخ ىل ناك (ءانبعااوبأ
 الا ئيسلا ركملا قيحي الو لاةذ اركم مهل نا تاقف معدن وف هللادب لاتف ةدحاو ادي اوراصو
 اممو) ني رباصلا عم هللاو هلئا نذاب ةريثك هذ تبلغ هلق ةئف نم ك لاف ريثكم ه تاقف هلهاي
 هنعهنلا ىذر صاعلانب و رعدي ىلع هنعهللاىذر باام1ن1نب رع ةفالخ ىف رصمتخفامل ( هلقن رئاون
 اند ا ناك اذا اولاقف لاذ امو مها لاقفاهمالا ى :رعالةنس اذه انا نل ريمالا 5 4 اولاق واهلهأ هلاقأ

 نماهانسل ا وامهانيضراف !مبوبأ نم ركب ةنر راج ىلا اندم طبقلا رهشأن م ةنّوإ رهش نمل. ةرشع
 مالسالا ف نوكمآلاذه صاعلا نب و رعمهل لاَعف لينلاىف اهانيقلأ م نوكيام لضفأ بايثلاو ىلا
 امفلينلا ىرحال طيقال رهشأ ةثالثءام“أىهو ىرسموتس او ةنؤب اوماقأو هلبقاممد م مالسالا تاو
 هذعهللاىدر ص اعلانب ورع كلذىأر املف ابن اول-رب واهول نأ اومهمهناىتح اريثك الو ال..اقال

 نب و رعىلا بةكوةقاطب هنعهللا ىذر باطما نب ر عبتكف هنعهنلا ىضر اطخلا نير ىلا كل ذيبتك
 امناتنكن اف دعبامًارصم لمن ىلانينمْؤملا ريمآهنلادبع نم ةقاطبلا ىفاذاف ةقاطملا ىف عفبامب صاعلا

 قلوب رحب نأ هللا لأسن فكي رئذلا وهراهقلا دحاولا هللا ناكناو رحت الف كلبق نم ىرحت
 ىف ةقاطبلا ىناأ املف والارصم نم سانلا أيه دقو دحاو مويببيلصلا مونلبق لينلا ىفةقاطبلا
 ةنسلا كلل: ىلاعت هللا عطقف ةدحاو هل لى اعارذ رشعةتس ىلاعت هللا ارح دقو بناصلا موناوعصأ لبنلا
 ىلاعت هلوق اهنمْزي زعلا هباتك نم اعضومرشع ةينامتىفرصم (ىلاعت هللاركذإ) رصم لهأ نم ءوسلا

 ضعب لاقرصم كلم ىلسيلأ نوعرف نع هاكح اف ىلاعت هلوو مك-تل أسام مكل ناف ارصماواعبها
 لا رلاة وهذ فعضن هإ>دءامو هنوق تداز هنم برش نمو ىلاعتهللا تابآ نم ةنآآ اهلمنو ءابطالا

 الوأ مسهل اهنم نوقسيال ب رعلا نم ةعاج نا ىتح ليخلا لسن عطقي وءاسنلاةوهش فدي زب و
 ديعنزعهريسفت ف (ىودهملاركذوإ) امام والحل دحأ اهب شاع ام تاضو+لاو نومبللا نمر صتأم

 برغم او قرشا! ىف ضرالا هجو ىلع ره لك لينلل رغم ىلاعت هللا نا امهنع هنبا ىضر زمع نب هللا
 ىلاعت هتتاردقام ىلا هب رح ىبهتنا اذاف هد نأ رهخ لكس أ رصم لمن ىرحب نأ هنا دارأ اذاف هلهللذو
 ىلا هرب لكل فلاذ لئشنلا نالوا اذه قىادضمو لوقغأ هرصاعىلا عجرب نا زم لك مأ

 نم 3 اهئامددع معأهللا او انال صقن تداز اذاو اهلكر اهنالا تصقن اذادد زب هنال ضرالاهجو

 هيايث عزت للا اهفرش ةكتالس رنا ةياهنلاو ةيادبلا هذي راف ريثكن با هاكحام (قاغنالا بيرغ
 هبامث ىلع هعضوف الاقثم نوس# هتنز بهذ نم اخ دودضع نم جرخاو ممر ءامنم لستغمل

 هدعب نينس ةدم قبو دادغب ىلا كلذ دعب راسو ىضمو ملمدلا ىسنو هيايث سبل هلاسنغا نم غرف املف
 طقسو قاز ذا فوط: وه اسخبف هيف بسكل اجا ز هب ىرتشاف ريس ئنالا هعم قلو هنم ساو

 أ ةعاجايهّقلاو همالك ة لجن ملاقف نوكابن. هلو- سانلا عمتجاف ىكب فقوف هعيجرسكآتف هسأر نع

 هناعالا ىف عتستمت فيك

 د_ةلاقناهم تغلحوتلا

 اعقوم هيلقىف تثعتو واهم

 :ءاامنتفاو امظع
 ىتسح ىداهلا هحخأ نم

 هر مانتو ركش تناك

 تح باقنبالو رتل
 ضعب ىف ىها يبق هبتن#

 تبننا ذاهرحىيلادللا

 اها لاقت ةروعذمهءْزذ

 ىداهلالا أت دار تلاَعف
 مولا قةكتحتلا
 قدس

 امدعب يدع :وتفلح]

 رئاقملاناكستر واج

 قتالحو ىنتيسنو

 رحاوغلاروزلاكناعا
 ىنأ ردات سكتو

 رداغ لامعمىذزإا ىدص
 بدحلاكف لالا كنه 8

 رئاودلا كن عر دالود-
 امصلا لمة ى:تةحلو

 باص تودغتسح ترص وح
 ن'اكو نعد (تلاق)

 يلقفةيوتكمتايالا
 لة ان تمكنا
 نيطابشلا مالح ا هذه

 زيمأأ ايهللاو ذلك تلاسةف

 نبي تيرطضا مت نينمؤا
 كلت ىف ثتامو هيد

 لاح نع لأست الذ ةعاسلا
 دتواهدعب قلابدذو ره

 ةياكحلا ءهذهلتركذ

 ىناتك رئاظ:و اهابشا

 (اهعباج) ةيابصلاناوب د

 ندلاسعش ىضاةلا ىكح
 نم» ريدغو ناكل نءا

 فلد نع ُّح راملاب اب رأآ



 همانم ىف هلأ اهآرف انعم

 اهافالتي ووكبي لعخ
 هتدشناف
 « ايلعولكإَدٌو دعب ىكينأ
 امح تنك ذا اذناك الهف
 ءاق وى كاع عمد بكست 1

 انا ىبمأ تامملا لبق نمو

 ملعاو ىلع ءاكبلا نملقأ
 امش تعنص لارأ ل ىفاي

 هباملازدقو ا ةمتساف لاق
 اهماع فسالاو خلا نم
 اهنم ىراف هةهد حامصو

 دبع ىكح (اهسداسإلا ندا

 هللا ىلد ام ةبقاعل !ىفق ملا
 ةمملا نم ىداهلا هيىلاعت

 امرغمناك هناوها مهيقا اعو

 تناكوردائءاهد*ا هلي 0

 اهحو سانلا نسحأ نم

 اهركشا ءانغ مهمطأ و

 اغيبفرانيدفالا ةرشمإ

 ركف هئامدن عمبرشب ود
 عطقو هنول ريغتو ةءاص

 لاب ام هل لف بارشلا
 ىفمقولاقف نموا اريمأ
 ناو تومأ ىنا ىركف:

 ةقالخلا ىلإ نوره ىبنأ
 اوعئمافارداغ جوزي و
 نءعج رمح هسآرب ىنرناف
 ىكحو هراضحا, أ وكالذ

 ثوره عش هاب رطخام 4

 لاقوكاذي عنقي لف ق فرعي

 لكبذ فلحت ىحىضرأال

 تماذا ىئنا هب كلذا-أ .

 كاذب ىضرف اهب جتنال
 ماقمم ةظلفاناعا فاو
 اهفلحو ةبراجلا ىلءلختدو
 ثيلب 000
 تام ىف 0 روش كلذدعي

 صل“ تلاقف ةيراجلا بلطف

 فئاغلل نمأمكنناو مزح 5 مكان اءاترولا أبن نم

 تأ معاو ( هريسفت ف ىزارلا نيدلا رفن مامالا لاق رامايد فلاي ؛ ىرارلا نيدلار فن مامالا هزاحاف

 ارتاج ناك ناو اذهف نيب رقملا تائيس راربالا تانسسح ناالا هعب ريشلا ىفةزئاح سانلاب ةئاغتسالا

 الا اولغتثدال نأو ةملكلاب نايسالا نغ ءوهعمط اوعطة»نأ نيةءدصلاب ىلوالا ناالا قاحلتا ةماعل

 رومالا نم سأ ىلع لوع اماك ناسنالا نا هرخآ ىلا ىرع لوأ نم نم هتبرج ىذلاو ٍنابسالا بسك

 ملو ىلاعت هللا ىلع دبعلا لوعاذاو ةب زرلاو ةد لاو ةنحماو ءالبلا ىلا انس كلذ راص هللا ريغ ىلع

 ترمتسا دق ةب رعتلا هذهذ هوحولا نسحأ ىلع نولاطملا كلذ لصح قلخلا نم دحأ ىلا عد رب

 هلبا ريغ ىلع لب وعتلا ىف ناسن اال ةلمال هناي ف رعبا ادهدن نإ ىلا ىرع لوأ نم

 (مالسلا هب هيلع فسول ةصق ىف ةو) لفاغاب مهذا هب هيادسأ أمه ايدس دارأ اذا ىلاعت هتلا نا ) لعا د١ ا

 فيرنا يدان لسللا فصل هشاق الملا عوجلا هلل ن م لوأ ناك ة بدلا نو:نسلا تلح دال

 ةنسلا ىنن لاعت هللا ه ًاراف هلاعدو طمَقلا ناو اذه ما هيلع فسوب لاف عوجلا عوجلا

 الفن ولك اب اوناك مسنال ةبمذملا نينس عب سلاف هودعأ ْئذ 0 دفن ةيدحلا نينسسلا نه لوالا

 رانيدالو مهرد رص قس مل ىت يح دوقنلاب ةئس لو مهعابف ماعطلا ف سول نمنوعاتبب اولعف نوع. ث

 دببعلاب ةعبارلا ةنسسلاىفو ىنثثاوملاب ةئلاثلا فو رهاوإ او ىلحلاب ةيناثلا ةنسلا ىف مهحابو هضدقالا
 يق ةعباسلا ةنسسلاىفو ممئاسنو دالوالاب ةسداسلا ةنسلا و راةعلابةسماخلا ةنسلاىفو هامالاو

 اكلم مودلاك انبأ أرام سانلا لام مال_سلا هيلع فسوءلا دمعراصالا ةزحالو رص قبب ملىتح
 ىر اف ىناوحخامف فر عنص تدر فدكر انا كلدلل فسوب لامن اذه نم مظعأ الو لحأ

 فسوب لاقف كّتمع رو ككملا مم ضعب نمو كل عبتانأو كل :أر ىأرلاو كلر الا كلا هل لاف

 مهكالمأ مهلا تددر و مهرخ 1 نعرصم لهأ تقتعأ ىنا ل دهشأو هينادوكشا ىنا مالسلا هم هيلع

 عو*<©أ هل لبقف ماعطلا نم نيذسلا آف عبشمال ناك مالشلا هيلع فسوب نا لاو مهلاومأو
 لسع نأ كلملا خابط سما تاكو ع 3 لاقف ضرالا نئازخ لدي ىفو
 مهءادغ الولملا لعج من ن 1 عابجلا ىمني الف عوجلا مط ثلا قوذي ىتسراهنلا فصن ىلا هءادغ
 2 مههاوفأو معك انمىف مهتبعأ 1 انس اها قيحسلل ةجاؤملا دالماا ىف نا (بئاح اعلا نم) رابنلا طسو

 تش وي مهد نع نا (اهنمو) اون ره سائلا ن 1 ادحأ اوأر اذا او ٌكلمسلا نولك ان مهر ود ص

 1 نيثالث لك ىف علطد نديز نيسعب نا (اهنمو) لساتشالو هثالث و نب رهش فورخلا سعب اناورخ

 ىلا ىرت الخ نيعلاىف تصاغ سمشلا ثب رغاذاف راهنلا لوط مهقتف ةرانا ا لثم ةيظع ه ةسسدخل ةلس

 تعطنو تراخغذ ديدحلا لسالسسب اهطيرب و اهكسول اهبلع لاتحا لولا لعب ناو ثقولا كلذ لثم

 بيم صأ اذهو كلذكن الا ىلا ىهو لمالسلا كان اهف ىرب تعاط اذا تناك مت مث لسالسلا تلد

 هناو فاك لح ىهو ملثلا لابج نم هارت نأ ىلا مهضعب بهذ ىح (لاوقأ 8 لصأ فو)
 لباسا وناحرملاو دممْزلاو توقاملاو بهذلا نداغم ىلعرعو 0 هلبا ةردقبإ عقال رع قرح

 حلاملا رلا ف هلوحخد ىنعي كلذ الولولوةلا اذهل كاملا لاه مث زلا ةريكح ىلا ىاب نأ ىلا هللا ءاشام
 طخ فلخت نم هؤدنم موق لافو هنوالح ةدشا هزم برمش» نأ عاطتسي ناكامل هنم هيطلت# امو

 انيع ةرشع ىتنثا نم عني هناورمقلا لبج نم هّودبم موق لاقو ةج رد ةرشع ىدحاب ءاوت.الا
 اف ( تاكل نبا ىتحإ) ىلاعن هنا الا كلذ معي ال موق لاقف هناصّةنو هنداب ز باسو فلتحاو

 هنامز لهأدحوأ هقفلا لوصأ ىف اعراب ناك باح لوتقاملا ىدرر رهلا نيدلا ناهش نا هم ران

 00 تاك هنآ معلا ءاهتف ضعب تاكا - 278 فرع ناكو ة ةيفسلقلا مالا



 لني
 جس للم

 أ هللا ىلا وصتو سو اءايث سدلو هسرف نع لزنذ هنو زربال ثدي وه مدتو محتاج رد ىلع نوفق ا

 لحرل دمعىف ريمالا لوتنان هوابتفي هدحو وهو ليئاريح هاناف ءاملا ىلاعت هنا ىرجاف لاعت

 سايعلاوبأ لوةب نوعرف كيكش ةدامسسلا داو هكمق ا تكت هريس هلدم_ال اهم

 انإف مو لب ريج اهداف رعااف رغب نأ هدمةعاط نعوم راكنادبعلاءا زحتأ رلابعصم ئيديلولا

 رصم راح ىف لمقو ضراف را نم مزاقلار ىف كلذو ىلاعت هللا هةرغآو هفرعذ هطخ هلوان قرغلا هلأ

 مدلاب هوئطاو اذ اوداطصا دقاوناك دوب ةودخا نا نب رغما نم هذيلتو ىبلعتلا ( ىكحإ) لعأهنناو
 انرحابانعق ىذلا هلعلو انسرغب وانمانغا لك ىذلا اذهاناب؟اءاولاقو مههسأ ىلا هباؤاح ٌلابخلابهوةثوأو
 هللاقف هل :موفدب ل“ همن : هلصصق هوعلطاف هوتلطأ 1 بودل لاف هيلع همداذهو همك كثنالو

 انزح هدعب ىتثروأو ىداوف ىنتعذ /بئذلا اهيأ ل لاقف هد هدحن قصل ىحاندف ند ندأب وقع

 الوهبل تاك ام كافطضا ىذلاو لاذ ْئُملك قطنأ ىذا ىلاعت هلباهقطناف هّقطنأ ! مهللا لاق مالت وط

 خأتلطف رصم جاو نمار سا رغيئذانآ !اعاودهع كداو: لامهنلاو وهرعشتغتنالو هددت قم

 شوحولا ىلع تمرح ءاننالا مول ناو قوةثوأو ْلداو قداطصاف تيمماوه ج اىرذأ الق هن دق ىل

 دّعل هللاو لاو بوةعب هعاطاف ازكه ش .وجولاب ءابنالا دالوأ اهف لعفت دالدىف تتأال هللا و انملعو
 تئذلانأ ملعو م اخأ مت مدعم ض متنأو هيدخأ مامذ عسل "ىف يرخة مم بئذاذه جبنا لع اال د

 لاق هنأ (ىعسشلا نع كورد)ب الا ليج ريصف امأ مك سفنأ 5 تاو لب را امم ءىرب

 مقا ب تئذال دسالا لاذ ان رو الاز و شحو را_دجءاو داطصأق نودمصت# تاعئو تُنذو دسأ جرخ

 ةيريط - بيتل برضو هديد_سالا عذر ذ لاو بلعم ال تنرالاو ىللاز ءلاو كإءأل شحولا راصخ لاقف

 0 لازغلاو كلملا هب ىدغَسإ راجلالاّمف اذن اذه مسا تاعئلل لاق هب هردب نيد لدن وهاذاف

 سأر لزن ىذلا ًءاْضَدلا لاقف ءاضَقلا اذه كلع ن م كدي و دسالا هللاقف كلذ نيب الالم

 هسا رض و ه«سمزالب ناك اذسأ نا ىناو رهتلا ار ركز نب ىفاعملا نيا (جرغااوبأ ىتح) فذلا

 تيذلا نم هنع لأسو دسالا هدّمفف امانأ بلعنلا رخانو اهم ضرف هل دج ودسالا ناوباعثو تئذ
 ىرغيل ةصرفلا بئذلا رنات ضرملا نسل ضرع هلع عم مانأ ذنمهزأ م ىنافتاعئلا لعفاملاةو

 0 اع ءفةوتأامل كلما مع لاعف هوركم ىلع هلمح و هعم تلعالا لاح لسع : ودسالا امم

 دسالل هديك تلعثلا ىفاوف بيلا هلاقام بلعثلا غلبو 9 هزوهل نم هصخ اعف ىذمو هسفنن

 اهي لقت كلبك ىلاو كل كبلا قامو مان ١ كاع عم ىع ءلزنأ ام دسالا هلا هلغازشد الق

 ىاق الا _ىريخاو دل_لالزمبأ تاعفن رار كرقيل كن دي ةضراعلا كيلع ىلع تفقو امل كلما

 جرخالو ىدوصت قرافتال كنا كنم هلعأ ىذلا لاقف هضرع: نم كلا ىثدام ىلع تفقو نأ ىلا

 ىرقتس ني+ كريب هناف بمذلا ىيصخ كلوانت لاقهبىتثأ ام هيلع تفقو ىذلا ا ىتعاط نع

 لحخدف بثذلا ءاج و دسالا نيلهدىف سلخ بلعتلا جرفن هلعافو اذبسه ىلع صيرحا لاقف كنفوخ
 هذفن ىلع ليس مدلاو ت تثذلا جا رفت هبيرصخ مَقَملاَو هم هيلع تثودسالا دب نيب ىةونيذع دسالا ىلع

 لاقإ مهدنع مهن مدشاح رك ذن فمكر ظناف لولملا تسلاحاذا ار الد: وارسلا تحاصان لاةفبلعئلاب رف
 رانللو هاضعأ ةعبس دبعللو تاماك عسبس هللا لورد هلياالا هلاال 0 . زئشلا رارمع اىف نيدلا ا

 ةعبسلا ءاضعالا نم وضءن ع ةعبسلا باوثالا نماباب قلغت تاملكا | هذه ف ةملكلكو باوبأ ةعبس

 اذاو تاذكو ه امبف. هلع سلاح ضب ىف ماكتياسلا شاك ز ارلا نمد لارين مامالا نأ مهضعإ قلو

 ىزايلا اهنع فرصناف هك ىف تلخدف مامالا ىلع اهسفن تقل ىتح اهفلخ لزن مو ةماج عسبتي ىزاب

 هلوقاهتم لا 1ىفان اننأ دشناف ارضاحنينعنٍن يدلا فرشن اكو كل ذإس انلا بهعت#

 فاطاغ ىحانحيف علذ توملاو د« ةماج نامّزلا نا_ملس نءايب

 هل لاق را نا جم
 قاح 0 هرادجأ ]ضع

 دقح نأ نمانامو 5 الا

 ًاوس كب لعغي و كيلع
 هنعسغت نأ ةحل<لا نمو

 رعاابكر و ع عارهعتف
 هيادكأ ضعب ةآرف قرف
 هلاع نع هلأسف مانا ىف

 ىسرأ ناب رلارصقام هللاقذ
 (اهعبارإ) ةنجلاٍبأب ىلعان
 مانملاذهرك ذىلعولو أ
 ء (ىور)
 نأ هنع ىلاعت هيلا ىد ر

 كرابت ةرعلا بر ىأر
 ايست ءانملا ف ىلاعتو
 نمل لاق مث ةره نيعسنو
 هنلأسالةئاملا مامتهتسأر
 مو قئالخلا وه: .اذامع
 لاقف هلأسوهآرف ةمامقلا
 لاق ٠ نم ىلاعتو هناصس هللا

 , ناصح ءاسملاو حابصأ د
 دحاولا ناك ديالا ىدنالا

 رنئكلاد درفلا نادت دحالا

 ريغب ,ءابمسلا مفر نم ناس || ©

 داوال او ةءمحاصدخت» , ودع

 ١ اوذك نكي مو داون مودلي
 مول ناذع نم ا دحأأ

 7 (اهسماغ)

 نجرلا دع ن.ءالعلاوبأ

 فرظلاو بدالا لهأ نم

 نسحأ نمةب راج هبت غلكو
 اسهل رهاش, ثاكو ءاسنلا

 تناكو هاو ف سلام

 نم ةياغلا ىلع ةب راخلا
 مذ هيلا لمملاو هل قشعل

 تنام ىتح كاذكالارب

 هبف ةمو اهاك ةيرراجلا
 ل وكالذدعبا» 101 5

 نم ناكام لع :وايهملع

 هضارعاواهقج ف هريمقت

 ةمامقل ١



 لح 0 واذ يأ ل أدب اب رب

 هب سحأ تولوا ع
 داعانإف ناشد ىلا نللا

 هركناف هلامساط علنا نم
 0 هدسحح و

 دعقاهل لا فارم اهلا
 ل رلا هانت ىوسلاىف

 رهطاف ك..لعدر ص اذاو
 فقأس ىناف كيت فرعأ ىفا
 كنعلاًوسلاليطأو كعم

 كلذل_ءنالف كلا نعو
 ءاج املا ف رصناو

 ةعبدولا دنع ىذلا لج رلا

 هردب ؛ىلعبك ًاوهسلا

 ماا هلأسو امهابقف
 ىلا ىذفبهذلا هلرضحأو
 ةدقلا «فرعوك احلا

 اًقلعمال اودعم لح رلا مجصأق

 (اهثلاث) هيلحر هناكد ىلع

 َْق أاسسلاج 0 املا ناك

 هسا ىف و مانالا ضع

 مل اودنامعأ نم ةعامج

 نيرضاحلا ضعبأرسقف
 كبر والف لالعت هوق
 الو كس تل تونمؤبل
 ةياالاوب رقاق
 ىلا هديب ريشد ٌىراقلاو

 الف كلذ ءانثأف َّ املا

 ناب فرعيصم“ ماق غرف
 3 ومملا مطب ر تملا

 ةددثملاةمحمملانيتشلا

 ءاراهدعإ وومملا خو

 رد دواط اصالخح رذاك و

 لكمبرضسانلا هيأ
 نوعدب نىذلا نا هلاوععس|ق

 ابابذاو قا ناهنلانودنم
 هنءارقىلاىهتن اال ةداالا

 م اا هح وريغتتكسو

 طعنملو راني دةثاع هلرصأو

 الفاس لوالائرسقملا
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 لك اهفارششا ىف ةعيبلا بكاوكلاو ةعبسلا نداعملا نم لبطلا بكر هدج ناروكذملا هامرعش
 عفني ناك ةيصاخلا ةذهلو هج رغم نم يرلا ججرخن ناسنا هبرض اذا هتيصاخ تناكو هتفو ىف دحاو

 وه هلاح ىأ ىلع هورصإ ان اهذ او راغن مذ تئاغلا لاذ اوان نأ 3 ١ اودارأ ١ اذا ا ةعبارلا ىفو مناوقلا

 انودتتوص تن رغةتدملا لغد اذات سان نم ةزوا ةسماخلا ىفو ارضاح هنودهاش م "اك يمل

 املا أفا ءاملا ىلع تاسلاح بشحخ نم نادضاق ةسداسلا قو ملعأ هلباو ةنيدملا لهأ هع عمم

 انيق الا لاظنال ه هَ عظع ردع ةعباسلا قو هبق لاطبملا بسرب وءاملا 00 هى ىشمف نإاريهذتا

 فلالا نع لالا لاز اعاد لحر فاالا ىلع 1 ان لحر كرك لأ هتلظأ لحنا ابن ليل ا اذاف

 ءاحو (ف -لا ضراب لمقو ىارعاا لباب ثدملا هذه اهذ ناك ىلا لبابو) مهيلع سعتلا تداعو

 هنا كلذو هللا هسجر ىز ودا نءال قلاب (ةياكح) تفارامم توراه لباب داني ؛ نارقلا ريسسغتىف

 ىكرفامهنع هللا ى در ىلعو رك لأ نيد ةاضافملا ىف دادغس ةعبشلاو ةئسلا لهأ ن نيد عارتلا عن 3و

 هظعو سان ىف ىءركلا ىلع وهو كلذ ٠ نع هلأس اصيعش اوماقأو جرفلاوبأ خجشلا هيبحي 2ك اع : لكلا

 ةينسلا لهأ لاقف كلذ ىف دواع و لافي اعل لاخلا قلزت م م 2-5 هل ١ تناك نم امهاضنأ لاعف

 نال ىلعوه ةعبشلا تلاقو مسو هم 5 هلبا ىلد ىلا تحت تناك ةمشثاع هتنيا نال ركولأود

 ركسفلا دعب لسا ةيوحالا فيطا نم اذهو هنت تناك مل#سو هيلع هللا ىلص ىبنلا تنب ةمطاق
 ديدجلاز از وكلا ىرث انلام لاقذ تاسنا 5 هجر 0 ةهيدملا ن ءالغف نسحلا ه 3 1 قى تاك ماَحلا

 راغل ارح نم هاقالام ءاملا درا "3 هنا هال لاقث هاو 1 توص هنم جرت و شن ءاملا هيقابص اذا

 ىوهلا ناا ولعت ىتح خيل لا درب صقن اذاف درببال هأن الم اذا هارت انلاق لك ”اَملا لاذ

 روش هظعو سلاخت ضءن ىف دشن آو صفات ىلعالا لخد.ال

 ىو + مهو ولا داك صان رىلع 0 ىريع ميسنلا م نمفطلأ تعصأ

 ىدر طق وكلا قةقطانلكو هع اسد ىلدحا فيطا ىنعم لك 2

 قٌقطانلا نتأك ناف ىثب راعت نوكعلا ىف ةّوطان لكو كلود انالوماب لاقف ثنعلا 0 0

 قودندءاذاف اهلفد خفف ةاةعم ةمود ة]س هيلا او هفلدتام لخفلا دلاو نم تزن كاع رمح

 ىلع لهسنب لضفلا ىضقاماذه محبرلا نرلا هئلاعسب بوتكم جرشلا فو جردءبف اذاو مون ريغص

 كلذو ةعاج هعمو هإّدعذ املاغ هيلع سدفق تومألملا ىلع هع لقت لو ناكو سرس ماج ىف ثاومأملا

 كلذ فمر واشك تاماهر ىاشأ ىدح لا ناك لم كلو هنا كلو نم لاَمْف تنوعرف ىلع ىدوم لحد

 فاسنالاو لدعلاب كل ستناهتدالوةدادن ناكو ريكتساو ىنأةدبعت نرصاذا دبعت هلا تنأاسغب هللاقف

 : لوقي ثيح 00 ارددللو ءوس ءانرق هلض 5 اوس كل؟ دارأ
 ىدسلت# نراقملاب نب رق لكشف دع هلنار 5 نعلسو لأستال ء ءرألا نع

 ا ىدرلا عم ىدرتف ىدرالا بعتتالو دع فر بلا قتنكاذا

 اهوركماهذ ري ةئيس نب رسثعو ةنام» و ةقاقملاو وحرم ثا ةدم ثناكو ريبج نءالاق

 الوم لزتإو ةينولرلا ءاا ةعاس مج ووأ ةلذل ىت ج هإ لص>وأ بون عاج هدا الد ىناك ولو

 نمر ف ىرخلان كم رصم ليننا هعقلا قو#* لوالاوةرخ الا لك هللا هذحلأ ىدح ةمعنلا ف

 اوا_ء> وادئاةادثاق هدودع صأو تكرف ءاملا انارح افاير تنك نوعرغفل طرعلاتلاعف نوعرن ا

 نوفعي



 ةئكار تبطل لاوسلا لامعتسا 4 هاسهس ل مم ماكتلا ذآ اذا هت دال هدم ملعت اذهو ريغتلا

 ىلص ىنلا اد ناك ْئ - ىأب 0 هس دن ع نع مم رشنب مادقملا (نع د) + ه4

 هيلع هللا ارالط شا لون ال كلك (نع) كا سلا ثلاع هاب لستم اذأ لسو هن هَ

 لاعت هللا ىلا امن نا ةقاعلا ىقملا دع (ىح) ىنرال ةاضرم مغلإ ءرهطم لا اوسلا لسو

 اهحو سانلا ل نم تناكو ارداغ ىدن هب راخ امرغم نأك هنا هب هبداعو ةيجلا نمىداجلا 4

 هنول ريغتو ةعاس فدا هناك برشد وه امنءبف رايد 210 ةرصعت اهارتشإ ءانغ مهبطأو

 ةنالحلا ىلبنو راه ىحأ ناو تومأ ناىركف ىف عدو لاق نيذ الا د

 هلام رطدخام هل ىكحو هراضحاب صأو كلذ نع ع 5 هسأور قولا أذ اونماف ارداغ جوزي و

 ثماذا ىننأهب كل ةلحامزكت ىل لاحت ىت> ىضرأأال لامو كلذب عقب ملف هي قفرت, نوره لعف

 لممىلع اضأ اهفلحو هد : رادلا ىلا ل-دو ماق مث ةيظعاناعا فاحو كلذ ىئرغ ام جو رعتال

 ريسمأاب تلاقف ة ةنراخلا باطو ةفنال1نان وراه 0000 اريد كاذ هن ثمل ملف لك

 اببظءاعقوم هبلقف تعقو و اهب جوز 0 : فيكن زم
 ىتح هرم ىف ةعان لاؤن الف ه درع ىف ماثتو ركست 1 اهنا ىتح ىداهلا هبخأ نم مظعأ اهم نتفاو

 تلاهف كتدف كلابام اهل لاَعف علم ع رق ثبت 1 هرتح ىف لامالا ضعب ىف ىه | خسف هيشنت

 : ا مانملا ىف ةعاسلا ىداهلا 0-2 آر

 راقملا ناكح سنر واح دع امدعب ىدعو تفلح

 حاولا بذكلا كاما هب ف تنمو قو
 را :ايث ؟لابعم ىزإا ىدص د 1 ةرداغ تعكدنو

 رب اودلا كل تعردنالو دة ب دحلا فلالا كال

 رئاصتودغئبح ترصوح#« ابصلا لبق ىنتقملو
 نيطايش مالحأ هذه اهل لاذ ةماك اهنم ثدسنام ىلق ىف ةيوتكم تاببالا ناكو تعدو مث لاق
 نوره قلام لأ_الف ةءاسل اكل ىف ثئامو هردب نيب تد رطضا مت نينمْؤملا ريمأ ب هللاو الكت لاَعف
 هياتك ىف ىرشثغتزلا ىكح (ةبيحتلامهلا عأو ةعبسلا ةذهكلا ةرعسلا رك ذ ىلغو لوقأ) اهدعب
 لاثغ ةروص كوالا ىتف « ةب ومعأ ةئيدم لك ىف نئادم عسب بس لباب ضراب ناك هنا رارنالا عسر
 0 ملأ لاثملاىف مسهلع مهدلب راهنأ ترح جار ا دنا ل ىف كلملا ةعر ضعب رصقاذاف ضرالا

 ام دحاو لك أ ارش ارشو هماعط ىلا مهعج كلا دارأ اذا ض ضوح ةدناشلا ىفو دلبلا كلت ىف مهلع

 لكل علطد الذ قسنو 0 9 ةبرثالا طلتنخف ضوخلا الذ ىف همصق بارشلا نم بي

 نع بئاغلا لاح اولعب نأ اودار 1 اذا ليط ةثلاثلا فو هب ءاح ىذلا هبارش نمالا هحدق ىف ناسا

 اذ_ه رك ذ ىلاعو لوقأ توص هل عا عمسدا ماتم ناك ناد لطلا توم انحلال اك هوعرق هلهأ

 ضرعتساامل بوبأ نيمو 0 لانا ةبا هئلاو ةءاديلا ىف ريثك نبا (ىتح) لبطلا
 نما وهف دحو ةدمطافامما ةعازلا ة 4 :دييعلا ةلودلا ضارة !اودضاعلا ةاقو دعا نبرصعلا لصاوح

 برض اذا لبط كلذنف الئاه اسم ؟و ارهاب ايش نابكلاو ىنالللو تال الو حلاو قمار
 نم ءارمالا ضعب نا قفتاف جوا نقاب ا فر د م حجرخ دحأ هيلع

 ىلع هدب نم هاقلاف قنخ مي رهم جرخ هيلع برضالف ةلامامإ رديمد هدب . ىفهذخأ داركحالا

 ظفاحلااي بتأملا رصتاملا نب ديجملا دبع ناك (ناكلحت نيالاق ) هىمأ لطب و هرسكف ضرالا
 ناكو جخاوتال ال_بيط ىنارصألاى هوم لو ىلا :دلا هانرب هللهعف جاوقلا ضرم ا ريثكى مطافلا

 داسفح ىل شريخأو ةر وهدم همصقو هرسك ريع مراد نيدلا حالم تاطلسلا كإامالف مهتن ارح ىف

 سرس لس 7 ربل ببمبجمللللا

 الم 6 )

 تاولح قرش ىتلا ةبصقملا
 هدج وفاهملا ل جر لزنف
 تامح ميس ىو هيانشباهتت

 اهرارزا ليم ةرررم
 ملفنيك اكسلاراثآاجفو

 ىكلذو هل::فاوكش
 0 «رسسع ىددحا ذة تلاوش

 ماشلالابج فوةثام ءبرأو
 نيااْعَما | نمري_ه قل

 نودقتعي جل نم هبحىف
 روي نادءالهناو هنامح

 مك اح اةبيغينوفلحي و
 نعلو كانه هنا هنعمل

 ْْن ماهعل 0

 هرئاط عمو بابلا متاح
 (باطتسملا

 هلق نم ةلجنم (اهلوأ)
 الا كد
 ىوسغللاةدانحة ماش

 انةاره ملقأ نمىو رولا
 ءالضفلا نمناكر صم مدق
 ىرصسملا هنعىكحءالستلا
 فدارأ هنارصم خي ران ىف
 بحاصلا لعل وعدلات دو
 !عنفدابع نبا

 هيايث حووهرامط 'ةءاندو
 ةطصرغلادصرنلزأ مفلاق

 نم هل_فغتدح ونأىلا

 ا ل بالا

 ناكودا ا اودلاد رم درع 0ك رصدت

 42 غرفالف بنتك الو: اوعسلم

 ىف ارف ىلارلظأ هتداتك نم

 ىذلا باك! مقلاقوبعقف
 ىذلا باكلا تاقذانوهه

 ةئاملُث بلال ف رعبال

 ىديبذخ ًاوهديدذ لاق عما

 تبعاشانههرلا مةلاقو

 نسل ع نوكأ
 (اهينان) هبناجىلا ىنعفرو

 ةياجاوم عم لجريدت

 هن رز تعش



 000 0 تا فر ىدص

 ند ةعامج ف ير 1 مح ذعت ةينانلا فو. 00 5
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 هراهذ-ىف ةدحاؤ تانو ز ثالث دخلاو لك عمو ضرالا هج لعروزرزلك

 مهد رثممل مهفكءامناب عرلار عءةةريدإ ىف ٠ ء.ج كد نوتلف هيلجرف ناتنثو هنفدو هل ةد نمشي مك ؛ ساب تاكو را اين هاو
 ع هلك عءتدنمل او هريذ ه هز الع : 2 مز و

 ها تتر سعاد ةماعلا تحل امن اه

 ةرانو هد ربل قفنر ءأَن رهاقلاىفهدحورودبو

 قالا لعدد للاو هريغو مجبل لح | .طادذع

 ُُس ددلا و لرتلام هو مهسانجأ نيابتو 0 معاقبط

 ريغو باسو ادد نادوسوتدماسمومورلاو

 ىلعماقأف رب ةءاا نيبىراضل اد -الاك مهذوهوغ ىلإ 5

 لواملا 0272و كك .يلالا دان ل عار كك

 ناكو كل د ىلى سا / !لمع تا هلن وو ا

 ىكح) هممو رفرسدلا ادهولراعلام اعلال || مهتناكب ناب هلا «ةمدوع نب ومهماداو |

 لاق هنا امهءهتاىىذر صاعلاني ورع نب هللادبع نع هللا هجر (ىزوانما

 اهتخرمن ىلا اهقنعتدم ءار رشاع مول ناك اذاف سامحت نم ةلطو نيصلاو دنهلا نيد

 ردع 0 ملا نم ضشدغل 0 اهراعتم م 4 م هلدع تناك ام ىلعتداعمت هتمدرس

 هلال هذسلا نم ءار واع م مها اومو مهءرزو ةدلبلا كلت كاكس ىكام

 ميد راف ىرسشخزلا لاق) بئامتلا نم اذهو ىضاملا ماعلا ىف تاءناك 5

 ةئيدم ىو كرعلا اهعمارب ع 4+ - 6 يل 0 عننا ارالا

 هينسامو وعام ىئ 0 هباصأ مس ماكأ ن منا 3 ف فا 0 0

 تاعانصلاب هذوصوم دالد (نيلاو 9 اهنم جرد 100 [ عمم هاا لازالوا 0 رهمعا ه3 00 2

 1 نك 0 ةماكسلا قرغت

 0 هه كي أ لتقدازأ هنأ

 را ومو هدد : وط ثم نم هالعالم ةلاع الإ

 اي هناك

 ا ل2 هرارصاو رئاغسملاب
 تاون لا نم تناكو ه.ف ىذلاب ىردأ تببلا

 اهنأ لستق ىلعل امعلاو يإ كارب دن ىف تذداف

 ريمالا رادىلات :أو السبل تجرخو ماحلا
 ل..ةأدق 5 ال! ناكو ساودن دو 0
 هبتاءاو ةيفدخ هسياعت لخلف هإ د3 ىلعمز و

 اهءرك آوا 0 ًَ م 3 10 رعو

 ءامدلا كدت نهكرك !م لع تنأ هتااقف
 ىلع مه دقو ةلودلاهو- و لمكو دالع ءكابارخو
 تلاقث هرم ال كلا عد 2 اجا لاعف ىل“ ةوثاإف
 -- و الا رزه ناىدنعى را

 00 ]و هسف-ندر مدن هنأق ت ارا>ىلا
 ّلاثَصموْكلٌد لع ةفَتاَق لرب زولاو هداو ةلودل
 ىلعك الا جرخرال ةعمس ناك املذ اهرصصق
 دق س اود نب١ناكو ماع“ 11 هسغتي دوف ةناو هنداع

 مسخمد باو لك ى 7 :
 هوة.سف هنواتقي فيكمهارعو رايد هثاهس#
 برةلابهولتةو هيلعاورخ در ا
 ناواح نم
 بك اوأ' باو مهعمو هعوجر

 انع اودع هرم ردح

 1 مس داع ىلءسانلا حجرذل

 هعمو< افملا كك بار جرخ ع مانأ ع ست

 اودلا نما اوعندم 'متردةلارب دىلااو ا ل 3 ةحامجم

 ع نهوا ا دعسملا ع نكد قب رطااىف ماكشإ هزا تلاغ انال هلل ٠ لحد اذارلسو هراجا اور ذا كلذكم 0 لس: ىلا ىف

 هيلعو هاذ تعطقدقو نمقلاب ولا ثلهنالا

 ىلا اوهتنان أ ىلاواجلارثأ ١ اوعيدو ه ماكو هريس

 ادالدالا تكواست لاعب هلامعتسا كاوسلاو ملا ا لرلخلا لاقو اواعذف انما

 ه.اع هلبا 0 هلنأ لوسر كامَس تاك اماو لآ تلا دنع برطذتو لرد ديلا ل

 نالعوهنمو كحاض و هنمنيد مهرودم فرغ , ةبرعلار واستلاو ةئقدلا |

 ء راتلم ماجلان اةسبلاباصرك ذ(لوق' ( رور يسموه نمو ُىْرهَمسمو» نمو

 ةءئاساكملا مهالاهي لوامرا,دالو ةيئاقاحللا مهل ل هب كلوا لرتال تاك هنأ تامزلا

 طابنذالو ةرصامقلا مهل لاب كوام مورالو ةرساك الامهل لاقي كولم سرغالو
 مها لاقي ءولم طيقللو ةمئابتلا ع لهب كولمررعللو ةدراننلا مهالاقي كلود

 قس ملف مظز 1 ردو مهرابح أ تيس: اعن ريساوضرق 9 'اواعيج اوداب ةنعار ذا

 كلملهأ اوناكرهملهأ (مما :اتاقبط ىفلاق) لتر متدرب تدل

 ىلع, نيدام مالانم اطالدنأ اوفاكو ةيلاثلا ن زالاو ةبل طئاروهدلا ىف منع

 لاقو ها ءاب رغلا ريصم لول مرثك اواطبقلا مهرثك ؟ نأالا ىمةلعو ىانوبو
 ايندلا نم ج ورشا مث لو علا م ةتاعّثلام قارفلا ةعب رأ توملا ءاكملا ضب

 ملءاف قدص ناف لاحم, ءثدذ قدالا نم لقاعلا فرعت تأ تدرأاذا لءقو
 تءهاماذاو اما حاورالاتراص تعبد اذا نطبلامهذعب لاق دع قحأ هلأ

 نءلقاعل المقو + هتوهش ل عس.قرهنءلقاعلا لق + احاورأ ماسحالا تراص
 لةءىلعلدأ ئمالليق * هيراعتهلنافصو مد: /كلذلو مراغلا نع« هن لع
 ىلةو * هايثالاعامجال ةلءةبحلاليقو 4 هعفنيال اع لئاغتلا نملاجرلا

 سد'لاقو  مركلا مامت ءارحلاو لمعلا ساسأ ةينلا لق مضلا هلع ةيسنملا
 : م ن. (لافو) هتليضف و ع نسح ىلع هن ل امن ناسنالا رهاط :لاج

 ىفالل +ا هيدؤ,م/نم (ليقو) هيلع هردق لهاجلا عذر لهاجلاردق نع هسفن
 ىلصهن'لوسرناك لاق هنا هنع هنا ىذرر# نع (ىو دو) ه-حالصة ب وتع

 ريبدت تاقه44-و امم عخست ىو امهد هرب ال ءاعدل' ف هيد عذر اذا لو هيلعع هللا

 ( ريسغت) شرعلاو ف اوما ءاع: فهيد» عفرب'ذهلو شرعلادنعنماهلك ر ومالا

 كاذكو لرتلاو بار طخالا نءذو+أم لاوسلاف لازها!نم اهقانعأ تب راطذا

 هلزال لأ 7 ٌادتما هدد : لسد اذاف ماكسالا لامعإ ريغ كلل هني ىلارخ 1 |

 رغلا
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 | نم نبا لاقف دعس تاعف كمعءاام ىحسملا دوادوأ ىل لاق (ديعسوأ لاق)
 رش 1 قل ىف دارا لم كتملأشم للاقف ددعسول تاق نمرتأ لاق ةدعسمنباتلق

 رعو لا ندوب نق تارفلا نب الامن منبا لاق ضادق لاعذ كي+ءاام هل لاتف

 ىدر ( سن نبثالامهاو رام) قكرغثالاوىروز :ىالا لاعلان النا ايش لاقف

 لاَمف هعفا ٠ نءال>ر لأس هنع.هلنا ىطر ناطخلا نب ' رع نا أطو ١١ ىف هنع هبا

 هل لاقف كدكسم نم ولاَ راذلاةرح لهأ نم لاو نع لامف هقرح نيِاهش

 رد 5) هنعهللاىذر رع لاما ناك-ذ اوةرتادّةف كلهأ كرد ل اقف ىلغل 2

 لئملاو لوقأ لايم أ ةعبسم ارهالاو هبط انيد تاتاماقملا ه0 (ىشرش
 ثسعسبصالاو 5 .دآنورثعو ةعبرأ عارد ١ او عرذأ ةعبرأ عاملاو عاب لآ

 ا مااو ٠ لإ تنذنهتار 25 تت ةريعشلاو كلد رهلفل هذه ن طب موا

 ابو ةكماعاعنأ اهرامخأ ضعبف (ىود) تو ةعبرأ ديرعلاو لاممأ ةن
 نمنوطهأ مدهل|نافةن-ةا5- قدي رب نماهمدهلفةنس نب ةس ىفم ارهالاهذغانمأب

 لاثب مزاحلا كلا (لاقي ناك 9 اره>اندعياهوسك اقارب راهو _كتانكو ءايلا

 رخآىف ةوادعلاب ة .رءاملاوةددكملاو لذيلاون الامام هع ا يا

 هلف-اق مانع ليدكس ردن ةيزقلا (ةييعةياكح) ةدرفلاى أر اذاثق

 نال كلذو نئثاوذعاو 2 .دلا ةعرض كلذ ىعم ناد اك ةروزاها لاق: ة ةعض

 برخلا تال اوعو ردا لع وسل غش مهل لاهم ن مع ومهدالوأو معءاسأ

 سائلا مهدصتب الامو المد سائل ارثك ١ !نم معو نيةاسبالو عدز مهأ سلو

 منلا عضخح

 11 ءءء توعطعد ضرالا تع تو قانا

 0 اق ثدملا م ةثتاماذا هنأ مهرمأ بيعن موراطقالارث رباع نم

 قل !اب توفق ودلك اندوللانانر غلل هنوعشد و ةحاندإ نولءدع و واو معلا

 ىلا اهوا“ ةأرصا ثءملا ناك تاو هم لك اينأ ثاودحلا نمادريغ توعنع

 كولملا ةرسسحت ندو ةأدعأاه+نومعطد و اهما انءنو-رخف ضرالا تح ةوبسل

 دحال نوامعي الو فرعي ند مهل نيل مهنال م مم دحاو ىلع اوردق»النأ

 هجر كب : ردح اص ْن 110 ل نبدا فرس ريمالا مهرضا»و <ةاط

 لزخرالا, لح نم حارا ' مام طاببأ بحول اوأر نيذ ركسع ىف ناكو هنا

 مييكع
 درب وملأو ةعطع مب راذاو ضرالا تحاواغ مث 3 موشي ال مالك اوهاكستف ل

 ههج وىلع طقس نملالا راسل قد ملف ضرالا ىلع 2 طتتأ ءامهسلاثداكو

 تفئكتنا 5 هد رقلا ص اودعإ نيذ هإلدهمذ <«.>حاص هعرفد مدصتت برهوأ

 نودر<نيذلاك لور ص نما ذناكو ريثك قاخركسعلانمدقفو جولثلا ك5
 لصوملاض رف( ةياكح)بئامعل|نماذهو ض رالا تحت كوملا مالغد نع معالا

 هلماىإ ديع همق ىراعتلل سئائحلا ريد هل لاقت رد ىرشلا ةيحان نم بدر 0

 ل الكل ىف هنا لدوم الهأ نم ةعاج 200- ىز ولان باطءسلاق ماعل نم

 3و سانتا نم فول هيف تدنو ا.ئدلا ىف ىج 0 707 هيلا ككل

 نسفانغلل دج و مل حايصلا عا ط اذاف لمللا لوط اجاع

 للا ا او.هذذ ماع اوراثأو ١ اوذقوذ 00 ةحل الاب , م-هاع

 هدمتةنسلافروأعمموا أك ١ اذا هنا كلذو (ةروهش مان صد :أرزارزلارد ةياكحو)

 21 (ىعغوز ةرحفالا

 0 )ى -و) هعاونأ فالّخا ىلع ول لنو
 7 7 1 ماس هنص سا تل دلءد هفمع-ج عر صمد ىلا لإ

 هل 1 ؟ىذلا سلا 0 2( ىو 2 را

 اىر 7 4 ا ( هلع :هعاب م : نأ رغط مث

 0 اوطنوكينا او تام اعلا مهقانعأ ف اوامح نا

 دوهلاىعأو لأ 4110 هتنز واعار ,ذ بياصلا

 نايلعلاةنز بش خىا ارةمهقانع' ؟ىف اولمح نا

 مل--هنماو رثكمالو دوسلا اهعلااوس ءانتار

 اولحخدي تام 2 ع اوباباج مهلدرفأ ةمحع

 م-وقانعأ بش 1ناىارعلاو ناياعااواهلا

 ماهرك مال_الاف لودلاب تق ودق مهصأو

 مانأ ةعبسف مهتم دن راق محنايدألا دوعلاب مه سمأ

 اه: :اعأم هت اذ5 توحو رف ا

 هناىت> )لالالالا قاعي نكسه (اهنمد)

 دال و طةدمهياعنةءاذاناسنالا م

 ا ا قْدَذ موهرهتانالا

 ىداهنا (اهئتمو) ةيطعلا ةراشنإ !هدزع نوكتف

 لاومالا مه' لذي ؤلاهجلا نمريثك هل عمو
 نم مود راعذى روطانءالاق هلال امسأب هودانو

 ىءادح | ايد_حاواب تولوقي هوأراذا لاهملا

 هءقرك ذاناتك ةيزطابلاض عب ه]فذصوثمغاب

 مدآحورنا

 عماج باتكلا اذ_هئرقو مالا ىل'تاقتنا

 1 ا !هريسف هقحعم لك سال ادععزةرهاعلا

 سادت ناب ةمحانومح ىداوب لزنف ماشا |لابجيلا

 رود 03 1 !حابأ او 0 مهاطع اوسانلالاّة- اف

 2 رذاو لكع ل تلد

 دقةءمىلا مم ا او ج ورذأ او

 - اىداوفو اريثك اقلحن مهتم لاف 3 الا

 َخ ورخ نود_ةقعب اذا هانموب لا ةريدك ىرذ

 كلهو ضرالا د-هعود وعي تادالهناو ك الا

 اهنم هللايذوع ةيذاك نو هود أو تالامدخ

 هلاعفأ نا نودّقتءد ةيايعاممالا 6 اكو)

 اهتنرعت درفتواهأ ا ةدعدك ضارغال

 هزا ىت>لتقلا نم ممل الثاك ا (ىتحو)

 نءلزنن رصف ةماتلا بأ ىل !ءاحو هر بكر

 قو هدقرأو هدد راديكر شعب ء.ذح اوهراج

 هك رو هن دب للسسو هءاعمأ حج رخأو هدب هئلطب

 *. رادبكرلا لتق نم تقو فرثك أو ىذمو



 ىمح الامءإ اعاا نملّتقو هدم مالاا ىف نسا

 يك كاملا يصر هنا !!بنسإ ص و

 هام ع راوش'اودحاسا ا باوبأ ىل لءثالذ ت2

 0 00 ءىلم : منواكل التف مود دمدعإ

 عماج ىب واهدطصرب كاذ مهناكو موانع 1

 رمشع 2 0 تارا هاقاا

 اردهسم امناكمىثب قةمام؟ !مدهوا اجاب أ مني ها

 ا سرادأ اى 0 5ك اهداعأ مث

 0 قف ماها لاو للا

 ١ بسلا لمعي نأك هنا !(اغنمو)“؛ ةمسالا هذه قاهاك

 هدد ونذ هلرامج ىلءفاوسالافرودف هس

 هللا هعم دوس ادمع 1 ه ةشاعم فش كلو

 صحأأ اذدو ىهطعل ا حافلا هنل عشب نا دو#ع دع

 هنا (امنمو) ىلاعت هلياهركع هيلا قيس مر كذم 16

 ارامو اليل تاقر 5 ناز ءاسنلاعنم

 ةدمتناكو تاكل نب ,نيدلا س؟ هىداَما ا١لاو

 صح 4 (انمو) رهشأ هعبصو ري - د نا

 ا ردد تا ذاواناهزانلاهضتو رام قاوسالا قاع

 كاعل ةراض | لمعي خب هل. ص دال وط

 لاقنازه نءوك-:.متامأ لاق وهءادفةوفرصعلا

 داعأو هكر ومس رويسلا هل -نماذهنراهلاب

 3 نيدلادا_عزهشلا لاق لوالا مه سهأ ىلا سانلا

 ةعشملا هلاك نماذ_هرلاسعت هللا هجر مخك

 مو-رالريغت كاذ لكو ةءد رمشال ةفاا4|هرصاوأو
 معأ 1 مط اوهام ىلا قرب ل ةماعلا ةعاطا رابتدثاو
 لك ان + ىن مهنا (اهنمو) رلاعت هنا ه:عاذالذ نم

 ُُض 00 ريد راو هم ولالا

 مح لاعو اهماا 1 ٠ واعم

 5 ل اينسلاعادنا ينارتشل اعل , ونس

 علطا هنا متهم ن نم سك لاعزهليإ هرثعمرذعو

 طامسسلاب د مج ريضذ ةيحولملا اواك اةعاج ىلع

 7” , وز باب م ماقرب رض غةرعاقلا مم فاطو

 اريثك نع 4 :معبج مث بطرلا ب وع 0 و)

 4 ةامسج هقارحا لءةدفتلا ازادقمن اكو «ةرحأ و

 (حمو) راد

 اهءوركنم اريك دش اوءايذىت> ةزيطالا
 م ورّقدلاب اهو بادو ضرالاىلا ادوهرو

 ٌئطاش لات ىل_.علا راس نما زان ف ناك أه

 ل 5 . . 8 . 0 6

 . 0+ تلي لوط >-٠.1100 1 دس دج ور ما 11 ! ليا تاع دولز و 1 11 5 كا احل كسل سلك دات دعا ذك 15 تل لا يسال 1 سس 1026 يوم نجا ك2 كسلا اهلا ها لدا سا 10 0 01011 سا

00 

 سارغلاوابالفلا ل2: * انناكم نيئمؤملا ريس ىنع

 (ةقبالا جك مقاعلا نينيدلا دب ؤءرزوا)

 نا طواطعناموب هياتستيحو 3 ف ع ا ودردلا اماذا مذ 3

 شقنملا

 رحم هل لوذأ قل نعءهزا د ىناف اهم ناهذالا ريح ناو

 رج هنراهط الول ىرأام ىلع #* هناق اناعل باهلالا ركسأ |تاو

 قيط؛ال الج هوماس دقو * ءوس راج لوقت اك لوقأ
 ق.ذم اهل روءالان اك * عاستا اهارومالاو ريصاس

 038 رطاا اذه ى.هتنب اماو * ىراكملا وأ توءأ نا اماف
 بم ةحملا كل: 3 نا ا ىئحت 26م تعظقتا اذا

 ميتلا لاعب ورلا رهزك يب. ءاعت مكتساحم نع رركتصأ

 موههلا كل: تالاف كتر 97 ذ * ىداؤذ ىلع مومهلاتاع اذا

 لجلا ةراد امو س مثلا حرمت م 35 ىنمغوأب ىواملافر.ؤناول

 لحز نع سعمتلاطاطع ابةوسأ لوي بع الف نوذ نم ىنالعناو

 لاخ هدو ىفام كل افايصم <« هترسعلا- ىف صا تن ًاراذا

 لني لالا لاقتناب هناف * ىثذ ديفتسد نا 0 الف

 نويعلا لثمىمادم_ددو دع ونام ذا لاذ ذَد لّكر رخآ لاق

 نونا لك ىتءان ل_صاف ا اوذك تاقىننعل+ اومارو

 امايص حابصلا ررغلانمانهو نع هل تلف اهمارتا ىف هتةرط

 هريكش

 اعامردودستلاكا7نمنززدو « ةنسأ نويعلا كلت نم نزربأ

 احال-ه.ذ نسما توك ثقو د اذ دو حالما ءكاذ اذيدسأر

 اردصتر ودصلا باب رالااضم دع ادغنذر ودصلا ناي راب كلع

 ارمتو كالع ْنِع اردو طماؤ د طواش ةمفعد ىذر نا لاناو

 لبقنمتنك امتنكوأ لن: موأ# الع نمتانام تلئانيلعءاوس
 ولءبامد:عمدنعىردق ايد و د ىحاصشرعلا غابب ناىئانامو

 موللثلاب هيف نك ألو # ادع ءاضقلا بون تهاخ
 مولعلاب هايملا ل د ىع ءانضقلا هاه لاز نا

 هد تواس ىبنرب ىج *« ىببح ىسحلاو 0

 هئيشد ل نا لجلب اذ هل دز رع جان 0

 ةتيتانا :احاع رد ينو + هرغأ ننام اميل رست

 ةئءمدلا نا

 مجاضملا كد !اىنتردلءالاىل « ىند اذا ىح-ساناارانى رام

 مماج ل ءالابم_هلاو ىعمح و 01 انملاب و ثيدحلاب ىرام ىذتأ

 000 21 0 3-3 ىتلاب بعلي رعبإات يأ ءارداو

 ن0 اهف 00 هناك د اهءو-دعإ تك قو

 رت ال هئلا عابط ت ناف ع اهعم دع تءعو->انواعإ مزلاو

 هردغ

 لاف)



 م84

 طوغ< لاللاو انا هنال د هلزنملا اومالا نمىلعأ ملع'ا رخآا
 نسحىر ءا<ءاعىث م نهنكدو © هسنز# :را' دلت نان حامو نا

 ناسحا هاا نا كدا دف * هندو<ناسحاكل نكي ملتا رخخآ |
 زو سنلفاالا عا ارذ تلقل 4غ ايتفمةيحلاعر شت ولف رخآ

 ليلق هيرست نم نكلو #« ريثكمهعجسانلا ناو 2 رخخآ
 مهضعي لاق لحلا ىف

 متي نمفو رعملاديسلال * ةداسب اوبلو ماوقأ دوست
 2 نسحاامو

 ركاب الضورعلاب هلبات « هلبح كيلع غاب ىنباذ
 اعرز امتي ليج طق ناغام < ل 8

 ليخا هلاعنامزا نا * هإذ؟ نامزلا ىنابال تاه

 ' نيرحلا مت ىهةحار كل #« ىنغارثك ايناللعلا ةضو راب هريغ
 ناس 500 قى نفل وم 00 هريغا

 قددصب ىل سهل ىود عقبدص 33 قدومو>رتو ءادعأف ::اع) ةهريش

 مجاذلا 1 نكلو لععس دع 6 ءارزولا بحادأب هريغ

 ' ”نمعلان مصقن ىطم مول لكو دع اهعطقن ما 0 الأ د حرفملا نا هرب

 امل نووالق نب دمت رصانلا كالا تاكو ةفرشملا ةكم تيطخ ( ىريطلا لاقو 9
 هدشنأعرفاناف ةالعلاو ةيطللا ىف للا هاش ىلم ج

 تاعدخاذاو ارد اذاب د« اهي الو لار اذنم

 بعلاو او ارا! ينك .طغا تيعتلا نا

 كملاديعهتياىةب زعتؤب زعلادبعنب رمعىلا نسل | ىب نب نسحلا| بنكو

 تهذيب لرحأو قارال كدبعَذ «* نك ك الن ديقف نمارحأتضوعو

 (هندشو لاو اوَاملنعف) ١ م

 لاونلكف و لاؤسلا عر + هتنزولاوذا اعملاؤسلا اذاو
 عنقاف جماطملا تعداضت اذاو د نكم.كان امو نعنتتال هريغ

 اريط ريطتر ورسلا مانأو ج تاصدقم مودهلامانأو هريغ

 قب انف ركفتو ىذماسبذ 5 تح نادءاس الا رهالام ءهريخ

 مالأ م 0 # اهلدأونونسا نات تضقنام 9 هرغ

 ىلط متاع )»
 امركمرهدإ اها قات م كاع 4 نع ناك نافاهمرك افك سفنو

 ىدع امركماها كلرثأ هلو 2 5 اهتلهأ نا: ىننا ىسفن مرك أخ

 «(ساب>)
 انالغةب اهضقاف ثأش نات تسغ اذا كيلا ة-اح ىلن ا

 اةثاومهنماسد 0 5 نكنالوا اقرا هرغ

 اقعاوم كلرلا هقراوب كرت
 هلَدب انلك ام اذا هريغ نس لص صح وأ ةارءانتو 5 ار

 ىوتكم ةءقره ملا تعفرذ سانلالاغشأ فربما
 اهف

 اركتما سن انعج مانا

 عماجلاىفربذلا ىلعىلد

 ا لقا تنك نا

 ناين بالتي ااددخ

 طيس ( ركحو 9
 زربىذلار ذم !نا نامل ا

 و الإ قحوسلاب هللأب رداعلا تاون د ن د

 اددعإ تسدد مو هدب نماهامرذ 5

 َْق هيسستو و ةعماثدت ؟نمدهشد هنمند 1ك هراس :
 لاو مار دولا فال نمِراكلا اذه
 هنوةرعنام لل ؛امالاو رباك الاو لودعلاوء ءازعلاو
 نطامشلا فاعث ةرانكللا ةلداكيدلا شتى

 0 قر 0 ا

 تجوأام نددتع.ىلاعت هللا مترف يس
 هوتكمالو سانلل هونت ! ءايلعلا ىلعرأ انعن هليأ

 3 رودامو>ورمصت 5 الانااعمجاوده-ش

 رامدلاو راو ا م العاب ىقلملا رازن

 ندعم نأ .لاص؛ -الاولادتلاَو كوتا
 ا كلي عسا نإ نجرلاد مع ن ْن ليعمل

 هللادمبعي ىعستب ر-غااىلا راصاملهناولابغأ
 ساحنألا“ 2ك مدعو ءرموىدهملا هاه بقلو

 ةسنعل مهباعوعيلخس اج رالاب“ ١ 1ا!شناورلا
 ىف مهل بدنال ءامعدأ نيذعا "الاه: علو ىلاعت هللا
 الو هذعىلا هثدللا ىذز بلاط ىأ نب .ىلعداو
 نود 4م راخ راغك مسملاو بيسب هنمنوةلعتي
 تهذا وة رخل هحر الو نولافعم ةقدانز ر
 هودملاااولامع لون ور هّمعم سو وناو 3 , ونثلا

 ةامدل اوك ةسور وذل :ااول- اوي ورفلا | اوحانأو
 نمهف ل اوءداوءاندالا اويسو

 هيدا تالا هيا ونا وىغترملاو ىذ ااا
 هاياعلا نمةعاج وئرودتلان -حلاوبأ حشلاو
 يالا روع تنام :(لوذأ) اهناءاودادغب
 نيو مادقأو , داع #هرنعناك هنالةداض 2م

 لسمو ء لع انمماتن اولا ىفة بو ماتحاو
 ءزملا هءلح تلاغلا وناطصلا لتقوحالصل ا ىلا

 ,نياسس (عبس) فودلانساو لكلاب لو
 مارا جر ايلوبجلا هيلع وقوت تس مسؤفاو



 ىبلاثكىفاهنرك ذدنوة- ه2 هذ ا

 ناسحلا مثل !نم اذ امل « امهف هنءاسا تؤرناو تئارغا !فاحوبئامملابئارغ

 نامدالب حوفي دوع لهو * همق ب.-ال ابذوم دي رت كلذ نم مةوام ىلع مالك الطب ىفع دار ابابلا)
 هنا بي رغمم هرابحلا هل نما وأ_عرادنأىف (قاغالا باص ركذ) حو ادحأم احلاةري_- ىف
 رعش ىنغاو قذدا و صقرن وهو نومأملا ىلع لحشد || <> اوةعبنشلاهرومانمري_س فرطرك ذو

 هيديزيب ترص تاالو لافص 35 هتوفح ناالت اسنالا ٠ نماكزب رع (ةعب رمذال ةفل اذا

 هيلعتردكتاوفءد و دورت « بحاص لظ ىلا ناكل ىفاو قولاعث هللا هجر ريد ؟ نين يدلادا_عزجشلا لاق
 ةيولعاب اب ندأ لامو نومأملا ه ُ ل ا «؛ ملام نوغااو تومأملا ععسفا 0 عن ثاك ةباهئلاوةب ادله 35

 اطل اب هب واءابر ثالاق تيما ا تاره عبس همأع هدرذ 3 هتاف صنم برك ذنسوادب سانا شو ادع

 ارامج ىلذ :ططاساخنل فوفكملا 0 3 وبأ لاق) بحاصلا اذه ىنامءاو ا ىلاعت هليا» 0 ٍ

 مازلارثك ناد قفدن قب راعلا النا رتشملا ريبكلاب الو رق: ريغملاب سبل || هم ىف نول :اارياك ىلا هللاه_هةناك ارش
 ركش هغلع ترثك أ نا ىراوهلا تحت ىناديالو ىراوسلا ىد_مدال قفرت اهاعداك ةيهلالا عدي اموريناكو هلاعفأو
 ا الان مان ريع هبكرشاو ماهر ارد هتالقأ ن او َت وم ا اد الصااهمادىسومنمزو نو-رف

 مودعملاكلاف (عيمتلا ىلعو) كستجاهبودتفاراجس ىضاقلا خ- ىتهللا || موق. تاريثلا ىلع بيلعملا هرك ذاذاةمرلا سم
 000 ( الووولنم ناسث الاف دبالو و مماعدتلا اذ ءامنالاىفالا 01 هرك كاماظءااقوفصسانلا

 نيمر ىف تح هتكلمرثاس و كلذ لعف ناك
 ئعساد الارا عنا : 1

 بحاصدءزابحاصىرابتثالوطو# مهىتنرعمسانلا ف ىفدهزو اذاص ومنا ىل_عرصم لهأناكونيغي رشلا
 فقاو_علاىف ىنءاس الا هيدانم *« ىرست الخ مايالا كري ملف نم مة دو د يدع هناىدادعماو رخاوماق

 تئاونلاىدحا ناك الارهدلان م « ةلم عفدل هوجرأ تامالو || (لاقد)همذاكى متنا مهريغوعاعرلانمداوسالا

 رو لالء نع اردت ط2: د طقاس ةيعحد ىطرتتا كاباو لاق | جر اف خنإا سدا رددت انا ماما مش

 0 اولا كلب تولت لع اهلع ةقر و لرثو نمؤملا تام ذأ مالسلا لاهو || كت نحو مص الج لطاز ءمرخسالا
 عسوأ ةذيد ماهلع بو:كم فرح لكر هللا هاطعأو رانلا نيد وهنيباسوفارثس ةمايقلا اذ'لاهجلانم موقراصف نوعرفلعاك هيبوب رلا
 8 9 تيكن ىسحاب دسح اي دسحا را كالو طور

 لاقنالن لو. ناكو تقو ف بيغ + (ىداد)
 ىفافتاب كلذواذ' ؟واذك لعنواذك. واذك هتف

 ءارمالات ومب ىلا ن احخديىاو ١ زئاعلا عممدمعا

 هن تسوسوام ىمأ نعزوا# هنا نا مالسلا هيلع لاهو تار مععمصإ امثدلا نم

 تهذ هامثدل ىغل عضاول نم مالسلا هملع لاقو ماكتتوأ هن لمعت ماماهر وردص

 2 5 كلذءانث اف هيلا عو :ثاإ 2

 هياعلامو هملاق تاو مقاف اري تدج و ثيحو هلا دالب داليلاو هللا دابع دابعلا و

 رعاشلا لاتو نمؤموهن هتلدس هءو-تو هتلسح ه هممت نم مالسلا اندم ل 1 3

 اذام ناكف دابعلا كل تادو * ارطضرالا تكلم دق كلنا به 0 أو 1

 اذهان فكل ماىوحو « ال يحوربق ىف ريع ثسلأ تع لد تنجو [تنك تأ

 لكملا نع لالا ل ارسل كلغ" هنسح نم ريت عون ةئيس (اواغ) ||.” ةقاطبلابتاك انلئم
 (ةدئاملا لع ءىح نمرااغتن اف) هنامدا ىلع ند هناسلب ىفلا دعو ليوالا ناكوتابيغلاف مالكا نعت كتاهأ أرق نيف

 دحاولا رااختنال ةعاجلا عوج  ىرت نا دئاوملاف ةماماا نمو فرشلانوعدب رع : ءافلخلا نمهفال-ًاووه

 ىضاتلا هيد ناك اذا اموت ع هل حاملا ىيرال هرملاو لاقو وسرت: ةمطافدإو نم نووي وةدايسلاو

 موصول عمتك هللا دنعو * ئذ نيدلا مزن ت تايد ىلا < لعد راخنالا نود 0 ءهللاىلصهنيا

 ْن ىل_عان انوهأ كح دادع , ءافلح سا. علاىئد

 قر هعط انانمأ ماو هنعرلاعت ا

 لود مانأ ةعبسلك فك اطاناكو اهنءىلاعت هللا

 ىلعودو هيلا عرب عامرلاتناكو رينملا ىلع كلذ

2 

 قاد ه4 ساواهتزادو * ودع هل سد وحال 0

 مالقالا هن باي امدلا او 1 د ٌىرصالةوادعلاا ا اراذا موق ا

 عزتنال 4 اع ةبالو الا د ةبالو لك هنم عزتي ءرملاو رح ا

 خا
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 ك-اسسسسساالل7ت ا رب دة بل ببي

 بجاملاعافدالو ريسمالا باي « اهراك الا م وتاب هتذأال
 ءالافامآو د ندوب >-ىذ زك كداهي

 ريسد محاهدعب ارثع متن و © ةرممتنم ءرملا سفن عزحتو
 رفكلاىلارومالا شعب هوعدب و « ىتفلادبعتسبحلانأرثملآ رح
 فاكت سفنلاهنئذ هنكلو #« ة>المنمالونسحنمبااامو رخ

 ٠ وو
 0 بأ

 ايام ناذ ما
 ا
/ 

 هم < مل يان ع

1 

/ 
 ابيرقماقسلا ىفثداج رفىرت أ انلعلاريصف وكشتام لئمانب رخا
 ريصافريصلا ىوسأيش د2 مو ب هليل دنع مالا نكمل ذأ رخأا

 مومغلا نم ُكيلملا كإ-و ه« اريخ تيقاوالبلا كني رخخ
 رورغ عاتم ايندلا اهنكلو + انةومادولر سذنلا سحتاكدقلا خخ
 ناو ماعنالا وابو * اوطنقام دعب ثم" لزتماب 2 ربخ
 نكي م توك ال نأ تردق #« امونوكيتأتشامنوع - رخ
 ارغقهإلطعمأ ىو ع نم لزانم < ى رن آب ملا هلاولاانزح ىك رخآ

 كلارأ تنك ثيح ددرتلاالا « اسنّْؤم 1 ىرأالفسينالا تبا

 هسافع معملل حار ىذلاف * مقمو غار سانلا امنا 1

 للزلا لعتملا عم نوكي دقو * هتجاح ضعإ ىنأملا لرديدق رخآ
 ىناصو ىومت نم لك عطاقف + اود ىلاتئمظ دق :ناو رخآ

 ىنعدو ىنعدوو ىنعطاغتف * اليدب ىنم ىتتنت كنت تاو

 ىنم ناك أ لك دمحتو * ىريغتب رحاذاىنرك دم

 حالصلاو ىلتف نبب ىتشف خ ىلآةديراواهحالصديرأ رخ
 ىسفن ىنغ كي .1- ىنول ع .سىناق 35 انغلا كلهن دزحول عت تاكتاف لاو

 رهعمابءو لا نب رق نكاو *ىتج وزد وءىلاماتحتنكدقل رخا
 عواطانمنو:دملوأتنكل * اذاءادغلا ىف لاكتالءولو رخخ
 ج ودمت سانلا ف مّدلا ضعب ومك اوس هرسإ رع تا ىداؤذ عد رخآ

 ىلاخ تاريكلا نم هنطابو < ديعب نم عمعس لبطلاه,ثك رخآ
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 ضوء ىل كن منأ امو هيلا ىنبع « ترافننمزكنمضوءىلتنأو رخ
 رخ
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 مئيموانم كاحاض ىلا الا هب انلزانمفف.ع فيضلاعفرال رخخآ
 ىتمالا نكت ملافرط ناك وأ  هلونعمال ناك افرح ناكول 2 رخآ
 دوعقلا كنترابز نمريسحو * <« فريخال نم كنمريفلا >> رخآ

 ربصلاب ةمجركلامانأ جرف: « امناو ىضتت ىح هلاريص - رخخآ
 نالفا ةرراذهناححدقل « هتكلمابفساذلالوق كل فك و رخآ

 بلاطلا ان>ءوس نكللو لذع + هيابو يركلا لع امبرلو ربخآ
 هيفاعلا ىو- ليل كامو * ىمدردىوس ىيدص لاه رخآ
 اكلام كل هتَعاطأ ناهاَتلتو « هيهفنت ملاذا لول كلمالك  رخآ
 انباونطذد نآس الملا نم فاأ# ىللاق وبا نم ىلخملا ىذأت رخآ

 اننيرم ليلد ىنع امن ىلا + مودل انا تر ركاذالاةو

 انبول- بيقرلا نكلوانياب « امراة ف ببقراب انياب تلقن
 نامزلا ةئان كلهالاذا + رحخذل-اوون كلة اذلاعنأ رخآ

 2100ييسسييسسساُساسااالالالاال9ْةت؟ْ م 2224.414 يجب 7_7 د جب |١ ١

 اضيأركذو (اهعباسإ) نمؤم هينمعْئيد نءؤملا
 ىفدودسغمج و جامو جب وجابت اىاعت هلوقىف
 ؤرالالاثماك اص فاننصأ ةئالث م ما ضرالا
 عارذ ةئامهلوط فنصو ماشلاب ةرعازرالاو

 ةثام ءاو-هضرحو هلوط فنصو ءارذنو رمد عو
 لح هت يثءالماملا اذ هواءارذنورمدعو
 ىخكان و هينذأ ىدحاشرئةي فنصو ةندحالو
 الا ش>و الورب زخخالو ليفي نو رعالو تش الاب

 مادا مهتمدسةمدواك امهم تام نمو هواكأ

 ةريح ورشا رام !نوب رش: ناسار تع مح ةاسو
 وهن م مسجل ءو ريش هلوط ن٠ ممم نا ىلد هد ريط
 هللا ىذر ساس عنا ) نعو) لواعلا ف طرغم

 ونب وءازح أ ةريشءجوحامو جوج اامهتعرلاعت

 ناملانةفيذح (نعد) دحاو ءزح مهلك مدآ

 ةمأ لكوةمأ جوجأمو ةسمأ حوجا,نااعوف م
 هلراغن د ىتح مجم لح رلات وءالةمأ ةئامعب رآ

 نممهوح السلا اولجدق مهلك ه بلص ن ءرك ذفلأ

 دعب مهحو روان دلابارخىلانو ريس مدا دلو
 لاحدلا ه]_ةقومالسل اوةالصلاه مادى ع لوز

 نمهع٠نمو مالسأ او ةالصلا هماع وسد نصخمف

 ةنيدملاالوةكماوتأ. ن'ثو ردقيالف مهتمنيذمؤملا

 ىلا هلال سرب نأ مهك الهو سدقملا ثدبالو
 قانعاك ريط مهام مث اوك مفدودلام بلع

 لسسرب مم ىلاعت هلل ءاش يح مهحرطتفتضعلا
 تا(ءاج 9 مد راث !لسغنتا اراطم م ملعىلاعث هنأ

 جوجابو وجاب نماو> رخةب رس لرعلا
 اهنمالرثلاعبمذ اهتود نينرقلا وذد ذةزانمال
 وذذ-ةل ست نورسشعو نانئامه:داتق (لاق)
 دحخاو'لرتو نب رشعو ىدحا ىلع زينرقلا

 اوفاك م ا ضرالاىف مهداسفواكر ئاو:«كالذلف
 سانلانونك اءاوناك لستو طول ءو:لعن نولعفب
 اك ادس ماع ىنيفنينرقلاىذ ىلا نا ذاوكشف
 هعافت راواعا ردن روس ج هذ هرعل مق ىلاعت هنياربحخأ

 ةئامزيدسلانيدامل .ةو خءرف هلوط وعارذاتنام

 الج رشا لو هيلعمتلا لس ونلانعو خرق
 دورعلاك لاف هنن ر فك لاف هآ رهنأ هرعحأ
 هتبارلا قف ءارجة قي رطوءادوسةقب رطةرمملا
 عفر _ةدسل ناىردقلاعتهننابقثاوأ تاكو
 نمراسفناج تلا امال _-لسرأو كلذهل- وق

 هريس هريجخاف ءاجودسسلا لصو نأ ىلا ماس



 ىحاب ليقو مارك الاو لالجلا اذاب فص هناعد
 هلاالادح اواهلا ئُدلك هلاوانها ايلف ومودكأب

 اتيان هدنع ارقّدسم ه'رامناهشرعب ىنتناتناالا

 لاق ةدمرسسب ىف ماش! ان 'برامنملجدق هيدا
 "لش رع اذكهأ لمت تءاج الفى ر ل ةنماذه
 0 ماع جش نكساو ودهناك تلاق
 نرد تلاد اانا

 ءامىأ هل هتنس> هنأرالف حرصل ا ىبخدا اهل

 نسحأ ناسا هس اهاآرف اهماد رنءئرذواظع

 فرععذ ارعش اموماع ىأر هنكل نيقاس سانلا

 ىأرب راوق نم در“ حرص هن'لاقم اهندههجو
 ءامنسنلو حاج زنم ىأرب رارقنمو:سم سم
 دارآو تا ءاوت .اجان مالسالا ىلا هاعدم 0

 هلتامعف اهتاس رع ءركسح هنكلاهجو 50

 ىهن اهقاس رعذ ام تلازافةرونلانيطايشلا

 ابحاهحأ اهجوزت الف ةرونلا ذَحَتا نم لوأ
 اهلاوئمت : ن- لا صاواه "لم ىلعاهر ةاواديدُس

 ناك واءاهت راوانسحاها'مربلر ودق هال نعأاي

 لاذ 0-5 دا-) ةرمرهش لك اهكلمفف اهروزب
 دزع هعّقلا هذهر 5 ددعب هريسف:قىناوكلا

 ةيادمهلا:جرخ ييملع لولا مةواذ ذاو زاعت هلوق

 انام اب اوتاك سانلا نأ مهماك-: ضرالا نم
 ل مقو رافكملاىل 1ع لوتلام؛ ةرئأنونةولال

 2 تاذعلا لربح رانا لهأ عسمج
 نداور رة ن .ءوروت سأ اراه هءادلا ناىكور و
 لبا بند ذوءره ةريماع داس اردامو ر ”نول:لدف

 ااا نيلصفم لك نيد ريع م ءاودو سنك ترذو

 | (ليقو) ريطاهرئاسو ل جر «جواهلا لد .ةواعارا درس

 ناهس سس 0 اهسأر رناحان>و شد روبغزا اهل

 هم ماع هلال را (نءو)ضرالاف هالجرو

 ضرال برام: م :تدبلاب فواعب 5

 لوأ هلعم حرف ىجسملا لبا م افصلا قّشش

 اهكرد.ال ا

 ماعو ىدوه اصءاهعم نراها مو فيالوبااط

 ع 3 هلأ "يدرك )ن تو ؛ مياباع

 يملا ع اللاب رفاكلا فنأ مت م

 56 و نوعمتمل ييلازعأ تاىج جحاصعلاب

 ه.لعدللا ىلص (هنعو) رفاك اءاذهلو نمو موهأ انين

 مستورذاك هيئرع نيد رفاكلا مست الو

|]1 

 رعشراربالا عب رق
 همشاانع لمللادرولاك ل: س>ىلع *« لذف» ىناروثنمال تادذمو

 ىهح و ىلا ىؤاو هيفك خذو * هرارةدا دارو لوق نم نوت
 روسكم احدلا ف باقن وعدت د اهناف تال نم مبا هأرذاح هريغ

 رولا عسب دأب ءاعدلا الا وي اناا رجف هاقلاامدر ولاق

 افاطعت ىنم مسجلا ناذأا لق « هئاقاوهيرقنع ندعاس رخآ
 فرعاو ىراو دامب فاو 03 مكملا فاضم ىناافرش ىفك رخآ

 اوقلاو ىوقلابانمهانركس + انل.تارفلاائممارتالو رخكلاقو
 ملا "وانغ اندعشسحملا « هنابرح نءرا تلات فقوأف

 ىذا/نياكسملا لب ناتمعالاو ةمقالا هدر ىذلا ن كلا سبل ث دحلا فو)

 رعش ى اهم مق هل ع نانفيالو لأ سال

 ماس !سائلاوىاوطالاى د دي دارا هلباقرلا ىف 20

 فضنيال نملك ةدومماطقاو * مهاصو نيفدنلاماركلاخآ لاو

 | 1 ١ راد عسنال « مهر راج ناري لاقل باطآ رخآ
 ىرخا هلنوك-: ىت>ة>احىلا «الصاو سدا نم تاجاح ىذةن ىتم رخآ

 اباوب أبابا دعب متةرس الا * دحأ نع قزرلاباب هللاقاغام رخآ
 اشلا فرشلا عونقلا فو *« ىتفلا لذي قزرلاف صرملاب زخآك

 هفكحرامو دوف تأك ناو 4 5 رفكمف أ مش صا نطل الابنال بارع

 مطدال ٠ نم نمأو نيد ما طال * ةلذم تلعام ام عماطملا نا را

 لكل انآ تحن الا سو هراكم:الو»وءمالريتاعر رخآ

 باهذ هل لاقي ال باهذ رحأ ودجىلااتاهذ رخآ

 هياع سانلا ملس اننعناك نملك هريغ

 ردا ا ةعب ةارقلانا هللا ىذ5 4 هنافا ارسم حيز راقرع دعا اذا هريغ

 رود ىلإ نم م سميتلا ن ناك * ىسعكضر أ ى ةردبأ اذا هريث ا

 هلناقي فود سعهلا عاعثنأك « هفرط ضغ اليقءىف اراماذا هربغ

 سالاهاهتشاامكلساب] لع-او *تهتشاام كلل سفذل لكدف ما ءعطلاامأ هريغ

 هيحأالن مفترق و #ئ محن يذلا بهذ هريغ

 فل ىف روهقملاك تمآدو « افاس مج[ نيذإ'بهذ ءريخ

 عزذمالو من مال ساما امهذلوة:ىروأل اناءفسنأك

 « هتان ضرأ /نمزنمكلب أمل رح
 امد نو اك ا ممدالد

 0 تس تملدالا
 دال.دالبلااوسان سانلاادأ د

 ىذالا كو لدجلا لذس «*ةفورءملظفل!ىذىالخاو و

 باعبام ىلاس وخلا دوق * ىوهلااناتثن وهام عدذ رخ

 اهلاتنال ةعونمم ةحاح ىرب د لزم سانل اى همامععسبتإ نمو رخ

 ” ا ل عني تبغا ياعم مملافىداؤ ةتاك رح 1

 | ريخلاهيءاج ءابنالا نمسدع ب ىتلعو»و اعز ءىناثاس رخآ

 رئالا ىلع فاننا !ثراولاوناف# كامنمرصقلا اذهثراون دةك رخآ

 ْءآ

 00 كفل

 ل

> 
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 هراون ادام زو-الاك «*« ابمع ىناةمترافنام ىهذلدبسل
| 
 هراذعاذدءب نمر خاو داع اع هم سارا ل عدس ْ "ا 9 0 ٍِع 5 أ

 ى اء ضو رلا اطسو هءاع تردأ د* 1 صضخغلانئ#«املا ناك هريغ 1

 نيل نم مون اوف اكل تدي”دةرحرب زا ءاع# ظ

 فص نم هراعمأ ه« تدب دق نيك« ابو ريغ

 فدندق نطق هيلع « رضخأ بوثل-ك
 هحاتشنا لبق نيعءابىف لمقو

 قءحرساكو ضو رد ااموةو * كسنعمهلاىذق:اره ىلياخ

 قيقعب تعقرد طارئاكح يله ارو'م ني«ءاملا رهز حال دّمُف

 ىفناج لاق هنأ هنعناىذربلاط نأ نب ىعمامالا ن ءىورام (در ول' ىف ءاجاس”وإل
 س الا دعب ةذلا نيحابر ديس هتاامأ لاقو درولاب مل-و هيلعدملاىلصهتنالوسرأ
 عر مالساا مهلع ءايدنالا عر ودرولا ير ةكئالملا جر 6 نب رغع>لاعو)

 (درولا ىف فر غعلانب نيدلا س“م لاق) س الا مي رزيلاصلا جر ولج رقسلا
 هيسدؤسلا ضايرلا نيد يد د“؛ امرهزلا بورح تماق

 «.ئلادرولاةضوروز ب غثس الاشوء.حثنأو

 هلك درولا نال نرمككح 17

 ةسنآمو

 رطعتت ىبااجواهتكساو * ىرت ىتلا ومد ىذه اف قفرت

 نب ىلع نسال طن تنال وت كا :ااه اك-امدرول ولن حةيسجمار( سرت

 كإاذكاعدعلاةوةتر وفلأةدرولا قرغص ادرودنوام ىف ىأرهناىراصنالا د

 ضنبأ اهفصنو ىاعقرجأ اهفت ةدروا,أ تدأ رواضي ندا باعذىذاقلالاق

 (لولخو ١ لقب ةموسقة ماجاك اه اللا عةو ىتلا ةقرولاو ضايبلا عصان

 مئاق درول ةمدخ ىف هقاس ىلع عا ارمتمىك راض غلا سجرتلا ئرأ

 م اسع دووال اهف ماع د كسار وذن٠فم!ىح لذ دقو

 هقاط درولا بامآ<اب كامو أي ىده> ىدابلاسح رثلاسحأ هريغ

 هقانج امه: ليخفتاا ىرأ * ىناو ىوُدعم نيوخخالا دا

 هقاس لاذو ريس ةمدقم + اذه راهزالا ركسدىف ام
 ىاوباوأ ةءب-اهلةنيدمىف باسل ا ةفرعمو ردالا له ءالضغلا ةداس تاالوقتام)
 ةدافت ىنهتشا اقيعض الحر ءايدملاب نتاوءعداممع: نا اهتمباب نم لد نم

 نا (تازدباو ا ر وكذملاكلا اذهىلعهما|ل دن فيكذ ةدةدحاو
 0 نيّدسو ةعبرأ لوالا نابلاىف ىأ معيش ةصافت نبرسش ءوةينامعكو ةئامهعمذخاب

 دارلا فورشعةتسثلاهلا فو نيئالثو نيثثا قاثلابابلا

 نع (نيشاىرعالا لددب و ةدحاو عباس كل'ىقو نيتنث سداس )ا ىفو ةعبرأ

 لوأ اذم لكو ني>ايرلا كالم در ولاو سانلا اله انا لوقي ناك هنا (لكوألا
 مكمل عضوفو بطرلا مانأ ىولخلا عفرب مانت سرفلا كول متناكو هبحام |

 هللا عاضأ لاقذ هطقاع هدروب (ىرسك ثلملا 39 درولا مانأ نيحايرلاعنرتو

 ىرش+ْزااهرك ذ مانأ ةعيساع اكم برشو اهلمزو اهذحخاف لزنو كلعاضآ نم

)32-( 

 ردحت٠ هعمدى سماق هءلع دع تاطسدةرا ١ اودرولالو معنا

 مايلي ربا حبسا تل

 سماس+لاىفو ه- ةينامتع

 ا تناكف مهيدنأو |

 ى-هتنءامرادقعلءقو هءكمت 1

 عسب مغ رمت الا بناحلا نم تحن حش ىتة جلا
 يد ريم ميلا هعذدو همدنو طمخلا قرط نيد ١

 مه*وجواوا في ناب مهرصاو نال اوىراوألا

 ىدحاب ءانلا دخن, 3 راد

 اههد وهبي را :رخالاد ملا ىف هلع وا ميدي

 ههحو راب ريكا هد 0 نمدحلا ! اك مالغااو

 نطاب ىلع ءالا بعل 1 : را ا (لبقو)

 ىراوخلا نيد ريف 1 ىلعم الغااو اهدعاس

 ىلا لوسرلا ع ل

 هنا تفر 6ع 1-0 تلاقري لاا هريخأو سدقاب

 نمهسلا انوعدتامراقنت ىد> ىو كواع كاع

 اهرب ا 0 0 ينال !!لاقكن.د
 ع«. لحخاد

 0 0 9 5 8-5 لداد

 ثلعر /َ هاند ' مهحصو اواسرح املءتلعح و

 رع ىنثاف مالا ةالصلا هماع : ناهلس ىلا

 معمار ذىلع تارا 15 هر 0 فلا ىف ل. ةواغاأ

 ةآ-ه هيلا لصت ناىلبقاهشرعدارأ اماسنم
 امو ىلاعت هلبا ةرد اهي ريل لمقو كاذذا مردف

 هدودد لولب مذ تار عملا. ند 4 ”اه.نالءاطعأ

 قولا نا ل 3 اهشر عب ناكل الل هيأ لاقو

 م ْثت رفع لاق نيدئاط نيذمؤم ىآ نيإسم

 لبةترثد اناهنْل د 1 اناىل اردوهو نالا

 ىذقن ىذلا كسا ىأ كماقمنم موقتنا
 سانلا نيب ىضقي ناعلس ناكو ساذلا نيب مف

 كلذىلع فاوراهمل ١ فص ىلا سهلا عواط نم

 ن< هءفام ىلع ني مأ هل > ىلعىوقىا نيماىوتل

 مث كلذ نمعرسأ دي رأ نامل -لاّقف رهاوإلا

 ليربج وهن لبق بادكلا نم ملع دنع ىذلالاف
 ايري فصآ ليةورضالا ليقو مالسلا هماع
 باحأ هينرد اداىزلا ماظعالا هللا مسالعن ناكو

 انااهطمغت مث كنايع مفئامرادق: ىأ كفرط
 هردرماذا كف رط

 لاتفتقوعرسأ ىف هن كيت 1 ىنعملاو ءادم ىلا

 ئى مم ىدح كنايعدم ناملسا ايري نب فصآ

 فدمآ اعدف نعلا ون هيارعنا_عل دف كنذرط
 ناولس ىسرك تح نم ع مدو سس علب شرعراغف
 ىذلا ناك (لبف) نب رهش اهب ةفاسملاتناكو



 ةرداجف ةقحواريثعواكسمو رهو اءاللكماانأو
 ةئامس#جو بةثلاةسوعمةعزحز رخو ةندم

 اددا ١ تال تسلا او مالغةثامس+وةي راح

 تسلو ىراوالا سايلنالغلات سلا لسمت 5

 نملبجر لاندج عونالغلاس ابا ىراوللا
 ىآرو تاىذو رعزب ردنا هل لاقي اهموق

 ثاه.فتلاقف هيدهلاةخسن هيفاباتكهعمشددكو

 ربخأو فئاصولاوناةطولا نيبانل نيدام: تنك

 امقث ٍةردلابهئاو اجده ن نالبقةةحلاىفامع

 ترم اونحالو رسنابالس ريغ نم ا

 مالسلاوةالدل اهءاعئاماساوماك نأ ناماغلا

 تاىواودلاترمأو ءاسنل !مالكهبشب نيل الك

 تلاق ولاح رلامالاكهم ةهدنل د هطاغهبفمااكر هماكت

 ملعاف بضغمرافن كلارا: ناف هيلاراظن 'لوسرال
 اهيطلا هه : أر اودراقنم كنلو الف كلمهنا

 *مهذ اق لسه ىبن هناي لعاق
 0 اوان ءادهااءلولر 1

 تاملس نما ةريجلااب هريدي مالسل اهماعنا- ملسو

 نأو ةضفلاتانمللاو بهذلا تانيلإا 0

 حمارفةعبسملا هيفوه ىذلاهعضوم ف فوامس

 تاواذدعا اوانادمم اهل ثمىلاممأ ةمئامع لمقو

 بهذلا نم افرشماطثاح تاديملالواول_ه<
 0 هرواذذس ع نا سمأ مةسضغعلاو

 مهو هلاعمو ناديملا يعن داهولعف رعلاو

 ردق ىلع ايلاغاعضوم وهب رط ىلعا اوكرتي تا

 هلو-وتادمملافوهسلح وموعم ىاالاتانمالا

 لاق ش-ولاو رياعلاو نيطامشلاو ناو سنالا

 تانبل نمىلانا م كرت را

 مهعماماوك رثذاو هشنأا اوذاخ هضفلاومدذلا

 سدا ا 1 راد هبف تامالا نم

 ا اويملارئاسو نيطامدلاو نملاونالا

 مهلار انتي زللاوةالدلا لدتا لارا

 هرم مءار واملاقو قاط جب ن سس هج وف

 سلب ةكسلأ ابا ءاطعأو رمزا موةلا سر

 01 مج هللاقفابب» ىف ةقملا نبأ لاقو هيلار لجاف

 كلذلاعف بةثلاةجوعم ةءزحوه ةذيك ةرداهمف نأ

 مالسلا 4 لد ناعلس ساف تقدم لال او-رال

 ةردلا تال: ىف تاخد واه ىف ةرعشتذءاف ةضرالا

 ةدود تءاحورخ" الاد العا نم ثحم ردخ ىتصح

 بق تلح دواهسفب طن تذحاف ءاضدب ىرخأ

 تع(0ممناوملادروهلوذ

 املأ

 تييحنيلاعلا لك تودود هَ بوّنهأو ال نعى ١ لاهو

 تداثنم هالع اذاو ةييمب ىو # ادرماوطامقل !فالفط هاوهأ

 1 .ءال هنال < لع ىدنعدروال لاقو

 هو.« دنجيابرلال

 رهزلاو 0 رعت وك 3 درولاو 1 و حسفتمااز هرك ذ مدقتاه

 جمل ىلا تارهز عبسلا ىه هذ-هن اهرخ اودو ىبغذلا درولاو نيمءابلاو

 : 2 و 9 ترج نلاامأو داو 0 0

 نم ادودعم نكي مل فن لاذلو سجرنلا قيمالف ىبصنلا درزلا ماير آى

 ىلأ نب ىلعن ءىورام سحرتلاىف (ماجاف) عاذل>ال تا اردز عم ءسلا ه]

 ةدجاوة سهم وم !!ىولو س>رئاااو لاق هنا ههودللا مركو هنعهللا ىضرتااط

 اهعاشب ءالصربلا اوماذخلا اونو“ :ك١نمةمحساقلاىف نافذدجاو ه هر ار .- ه*لااىفولو

 عادعلان هو ميال وتاب ىطرلا م ةان همنا لافراوهو(لوقأ ) س+ رئلامشالا

 سحدرتلا َّى لءفام (نوعونأ) ةردانلا ضارمالا رئاس ع نمو دراملا

 مهردىلع اراغيد همشلا 03 اهفرط ىبظ> ال ةسحل رب

 روعةمو 1 «قاروأ « اهرصعت سءعشااوهقار وأ تاك دادا ارفاط

 رخآ لاهو

 لحال اريمالاو

 سوفنلاه-افنانا دك *« قأس حرت اندنعو

 سو-:هه«_ةاروأناك * رود هدماقزا تاك

 درولا نمىرط انى نسحأأ 5 ةسح ربح نم اوان رخآ لاهو

 دش نم رافصلاو هدخنم *« ةع صصماهضاماك
 ش * رخآ لاقو)*

 دصقلان؛سنع تأطخدقدرولاىلع « ةبدر ضغلا سجرملال العام انأ
 درولا ةمدخىف سدالاب هقاس ىلع * امءاق ضغلا سحرئلاثن ار ىرعي

 *«(ىورلات الاقو) *
 ايدامير | ءار ياذا ىبال رس 2

 3 لم درمز * هنكلاودرولا نم سيل
 وعلل قأتاملبق يسسغنبلارهز زىلع برشا ضاغضفلان ا

 و صرقرات ١ ذخ «تخاروأامعاك

 ب (ناب وج نيد نيم لاقو)*

 حافوا اوهز مبدا سنع ٌرهتس هاو نانا نص سفنت

 حالملا دودق 0 ىزعي * دقو ىلئمضورلاىف لهلاقو
 جنرانلا رهز ف لضافلا ىماَعلا

 ارمغلا اذوب معان معسأ بهو * هنو ملا ىضق دق امه ىكد

 ارضانااهتاروراعمالا ىلةرزت يي هضذ رارزا ث رانلارهزأ دقو

 ضاروهوانعفرطلادو#*» * ضاير ىف هزنتلل نجر  هريغ
 ضرار ىف 000 رات ا ايس ع ندع نحرعلا ألا -ب انلذن دعب نم رهزلا حالو

 رس لسلْ مم

 دعسلا
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 للوو

 ليكولا منوهقاىبسحو « اوذخأيلو اوطعي ل تيلف
 تويبءانثلا نس نمكيفىلو + مدهم تب رسك نم ىنجرختأ
 تومي- نمرك ذ ىردتف تنأو * ىنهك:اناكم مدعأ ل تعناف

 درابلا لالزلاب قرشاف ىنم ن« امافااغابدقو كرك ذاليا

 د>اوموردولو تامملا لبق < مهتنءاع ىتبحأث ما لوقأو
 هَ" دهناىف نبعااعومد تلاظف © د-اوتنأامو وك-ثئامع تعميم

 ملي ةدانعلل طخ لكحامو # ايئاثةدانعلا ف طخ ثاسرأو

 بعلاب كحارس نعد د<تءاح اهريذتل ىتعمث كيترزأ امل

 م جام ىو اهداعأو »* اهشآر لمقف ةرساح هتناو

 ال ةيرلاىرزأ هيدحول * هعجحقوتلا هم_هاردالول

 الةةدارأ نمل حالسلا ىهو هي المحتدارأنمللاجلا ىهف
 اناملتوؤترسعأ تاواموزأ د“ اندنعت م نرسس أ ناكتسأر

 ءوض لةناردالاالاتنأاسأ

 لطب نيك اهذ تس[ يعود 03 عمدأب نزحريغنمةبك ابو رخال اوو

 لةااىفدر هري_غاعمدرأملو *« اهبتكاجلاتدراذااعومد

 تدذن

 اماقأ ءامضلا دار تاو بدغت # ه

 هضقنم ءامعل موك تفوأ * دقولالهلا ك0 لاتو

 سايلا نع اق وضسمو ادبامل رطغلا لاله ا لاو

 ساكلا ةفش احا حار * امدنع ملأ نأ تددو

 انل هذ ايّمءربكلا نم تغلب دمل هيبيطل لاق تا اورشونأ ىرسك نا (لبف)

 اهتلمعتساىج ىم لاص+ر يشع كل سون كلاااببأ لاق ايفا انو دع هب همن ءاود

 زنكلا مو اليبس تءطتساام ع عاجلا لرتاو مقسلالاسىفةدعلالاسف هلمعتستام (روص عل ع نم)د اورشوفأ ىلا نيصلاك|ماضا ؟تتكو لامعتساو لا او اماعط ٌكةدعم قواماعط لك اناال ادبأ املأ هدف دعم
 ةركعيويمللا غار ةدسالاو » ةرم مول لك ماسجلا لوحدي كيلعو مدلا تدنلاىف

 كلذ نمأدرأو ها:شلا ىف قد رلاىلءءاس برش بنمتو ةهب ركل اةمئارلا بنحتو

 (مايصةثنخ) ءالقثلاةلاجتهعبج
 هلابتاب ىالوم نمت * هبالهافموضلا ليقأ دق
 هانثمال كبح هاو « انلاثمال ك.ةبب هللف

 بذهم رومالا لك ىف خجشلاف * رفعج بذهلاىوسباوثعبتال لاقو
 بيزو باب رلا هديىلع ىلا * ةرانو بايرابىتغ-د اروط

 مشلانسحالا فام نسح أ ناكو * مهاكهناقانسحناكف لاو

 لهتافل ياي صلاهفثكبس «ب ةلملكنالاهماوابص 2 لاقو
 سأس ثيحنمهتاقزرهيتأب و# هانبالامثانالالمأيدقف 2 لاقو
 تاذلذلا ىلع ىريصت رالف # ةزب زعئسفن مايالاىبعتناكو لاقو
 جرفلاةءنورةمربصلااكرس # هعبتيرسعلاناب تملءامأ لاو

 قيخضلا تامزلا ف دعنا هاند دع ىاانمزلا ةده-ف ىف لندن منم لاقو

 لكشن تاتسدالا ٌعاموب #  تمرك اًناسح ناو اسأل لاقو

 شرفلاو سإالملاعاوفأ نمر و ريذلاو ناد رهملا

 تاتالوقد 06-1 ” سرد 3 ىلع ساما اى قرفدف

 نعو ءاّدشلاىف فيصااةوسك ن ع ىغم سف ثلملا

 تاوهةالحخأ نم مسدأو فيصلاىف ءاّمٌدلاةوسك

 قةماعلاثوواس ( و مهنناز دقممتو دك خد

 د 0 هلا كلمتك 0 م

 ىلاردلاو ت سن وامل تاوا اونهذلارصت بدحاصو

 ةكلملا كإم ةريسسلا دو ا هد :ارلاو حبا كا

 لطرف أ هملاىدهأو هل مياقالاةطصو ا

 مد و مهلا وذاكراتلا ل دعب وذ.ددوع نم

 رجالات وقايلانمامأ- و 8 لع م25 هياع

 روناكرذانمأةرشءوا ارد ا

 ةعدس اهلوط 2 هد راحو كلذ نمرتك او قمْسمااك

 نيبناكو اهدا هما عرافتأبرضآأع رذأ

 ةنور-_ةماهلك-ثىاغتا عم قرملثاعملا مافحأ

 دول> نماشارذو اهرو رئافضاهل نيحاملا

 ناكوئثولا نمنسحأو رب ركا نم عنأ تايملا
 اب وةكمىداكللاب فورءملارعشلاءالف هباتك
 دنهلا ضراب ن وك ىداك-لا اذهو رجالا بهذلاب
 ةنمط ةكار هلتابنلا نمسح نولوهو نيدلاو

 (اهعب ١ ) نيضلاودنهلا نمل ولملاهيفتتاكست

 ىذلا رهوجلاو ردلارصق بح هنييدلا كلم

 روذاكلاو دوعل اتامةس تار مهرصق فاكرك

 همدخت ىذلاو نيذهرف ىلع« ته ارد ون ىدلا

 ضم أليف فل أ هطب ص ىف ىذلاو كاما أت اند
 اسراق هملاىدهو ناو رشونأ ىرسك ه.دخأىلا
 ماقورجأ توتاننمهسرف نبعد ذ:مرد نم

 ةر ود هيف يصبو ورهواجأب دض مرد نم هفيس
 مدخلا هسأر ىلءوهحانوهتلح هيلعو ةنإو !ىفثالاا

 بهذلان هاج وسنمةرودلاو بزار ا ميديأب

 1 نمط فس ف در وزال بوثلاضرأو

 كالذريغواهلاج ل الكياه رعش ىف عل هب : راح

 ىلاعت هل اوق(اهسماخ) كولااىلا لولملا ايمانا

 م ةرطانقهد مولا ا ةصدق

 هذه فدوى نو رسفملا ىلة:توأسرأ امدح و

 مهنيا ثاهدس# كرد أك“ ام اهمالاوق هب را

 لط رةئامهنمل لك ةضذنمةنمل ةثامستتو نهذ



 ةراشلا روطأو هتلد+لاالاه من لاقد# ثعبدتو
 ىن هنا الاقأك راشدتسا ملح رلالاقف هثاشملاو

 0 (لونا) َّئ ءاذع ءاضقنا اند دو ةعاساا

 ىانذا زوريذلا فاعل مرصم لولمحالطصا

 نوكي و هلغغباما دصرأ د قلبالا نملج رخال
 اءام

 املا

 ىل؟فةيف هد ارلان طبابخلا نيج هولا

 ريغن د الملا ىلع لحد عصأ اة ىت> بام

 نمثل هللوقمف املا رت ثدح ف دوو كا 1

 ىالوك.ءااموأ دنت نب ًاوتلبقأ نأ أنموتنأ
 ىعباو رودملا نأ لودلف كعكات تدروئس

 د.عسلاكللاو تايقاىلاءث دعا لمة نمو َّكر راع 1

 ةءايسا) ىعوتدووةداعتلاو ءانهلاب وتدرأ

 قبط هعمل رهدعب لدي وسا<مت ةديدجلا
 ص+وةرذوناءلح وريعشو طاح <.فودضن نم

 0 دحاو لك نمز راو م؟”و
 عضيف نادي دج مهردو راثبدو نكس ةعطقو تابدح

 ارادهلا هما ع لح 3 تالا ىدبإ يد قءطلا

 تحاص#م هريزو هماع لد. نملو توك
 مسام ىلع سانلا مت ةنوعلاب اسم حارا

 بوريملا تالت نم عو“ 0 كاما د 9

 ءرضةئوم عاصي 0 مق ه]- 2 وطومرببك

 ماعنم دب دح رهش نم ديد> موب اذهلوقب م

 قاحتأ امهيفددحناجاتحدي د>نامز نمد: دح
 سأرل اناس ال اورد سلا قع تالا

 هتاودههو- و ىلع عا مءاضعالارئاس ىلع هلذغل

 ايادهلا نم هسءلالجام مولع قرغي ومولد و

 فهلاو

 (باط“ سا رئاط عم وبابلا ةئاخ )

 نهد _نامهديعءىفس رغلا ةداعز مناك (اها وأ)

 ىنثولاوبدقلا سباب واكرب7 نايبلا نهدب مهكسام

 نوكي و سها ةروص هيف أجاب هس 00 طاو
 هدر ا هيفقمطيناذيو لا«: ءاعلد ل 0

 تابعو حاقنو لخرهدسو قدنو ركس ةءطقو
 مرضزدت سا تاؤأب عسسل م

 كلذلثع محعاقبط .ردق ىلءسانلا لدي مح  اهلع

 نم موب لوأ ف مهنا معلا ةداع نمو (نونأ)
 ىهو امنواك اب و تانيس عبس نوعمج ماس
 قاسعسااو حمو سل او دام همأ اومسسوسل اوركسلا

 ريشدزا ناك (اهنان) لح رفسسلاو باذ..لاو

 ىف امهئازخخ ىفام يارخاب نارماب ناو رش رو

 ازا

 ىنينعي سيلا هفتءدلارثك أو * ىبرأ نمناك انبذ قطثال ىفا هريغ

 ىنيل ىبهتشي النسل نيلأ الو « ىتقرافمىفسنم هجوهنتبأالا
 علم هج و ىلع عجبق لامن را معا نب باهل

 لاح ريغ لأخ هنذا»# رون رغهازلا كهحو

 لاصو نءراهن ىف * ره» ليل نم ةعاس

 لاصنلا ىلع لاصّتلا ترس «“ ماهى ::اصأاذ اترصو (بيطلاوأ)

 ىلانأ ناب تكيس ىناب #١ اب از رلاب ىلانأ ايف تاهو

 انمعب حلا لع 35 ىسفن كيدفت اهب مث

 انيف لئاشلا أي « ىدبحاب مكح لاف
 انيردتو ىردأ ىذلاءاوةدصو « مهب انيفاوكأ دقساخاا

 انوناظ انينام ق-ةحت ناب ٠ مهنط قيد7ىف كرب اذام

 اننةىرول 1من مج أوفا « ةقثادحاو اينذء الجو ىلج
 رخ 1 لاق)

 1 ا 0 رثعمةع ر ككوس نيطغال

0 
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 نيم لة نم سدخالا عب” دب اهنأةصتنلا رافت تساوأ

 تاج دق رطاوخلا هنمو * هلاعفاب راح راجلا اذا

 تزازاذا»- _.ءاءولتنو 35 هدمعىف نوهملا ايدعو

 هرغ

 هنعشاىذر ىئاشال
 نكي ملأت منا تئش امو 535 أشت ناو كك مح اه

 نسالاو ىعلاك 0 < يعلا ىف يي تلع دئامل دابعلا تلح

 نحس مهنمو 6 مهو »« دبعس مهمو قشمسخ4

 ةدمد5 نمكاللاا نس ْن الو نسحأامو

 مهرحو داع قداس اهصاعو 535 اهساسأ ءانعملا فوذ ةعاق و

 ملسإ ها ىلا باس لاي دوف د اهل هلدوأ مزعل اناس قر

 نار رفي مل نا لام هلضذ ع 1.ةامدالبلاربسأ ىنعد

 انازرفراصراستاتسدلا ف ب امرس اى هو خرلا قديب
 هغفطعي بتعلا لعلءابتاعو « ىكسىلعاجوعكي رهللاب رخ ] لاقو

 هفلتت نارعهلاب لدبعلابام ا [ك”.د>ىالوةو يباضرعو
 «ةعست كن ملاصوورضام * ةفطالمفال ١ مدت 3

 هفرعت س

 تاق د لاو قر ًمهلقس,هلانلوسر 1 00 1لاق

 "كفا فركناو لصولا 1 لأس اف « هذ 3 اولا تافىرك ذب ضرع

 لاق

 هاَعلأ ىذلا هك لقو هبتاع * هاوهأنمت.قلاذا فطالاب -رخك

 ءاسنتال لدمءلقذ فر وأ « هيسطلا# لاصولا همضغأ نا

 رثأ ىف مقسلا ضراعو * ىدع مو قيدصلاق رخآ
 ريسغت نم هلأ معو 5 ىبدصاب تريغت دقل

 ليلق الءلق هودرتسا دق ب هلى هوطعأىذلا لاذ رخآ

 تدان
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 اذا

 لها وذ نأ معاخأ سلو * املاع داون ءرملاسداف لع هريغ

 لفاهلا هملاهتغتلا اذا ريغد و : هدنع عالم وقل اريبك ناو

 د.لولا ني 1-ملوذ

 لعفلاولوةلاهيّكاننممركأو * ةبغم ريخ دوحلا نا ىلهانأ
 لضفلاو »تدرك اهف ءاكباو هي هتبوهامذ فورعملا, لخفلا امو

 نطولاوسنالاوانعمعرادلاو * لهمفشيءلاواهرهظ ىلهانك هريغ
 نةكلااهنطب فانعمح راصو ني انتقلا تنثدتلاب رهدلا ىرذو

 اسعسعو لاطف ارهسهتعطقف ون همت هدف ها لمابرلو لاقو

 اسفنت ةايحلا دق ىفتاكول « ىنباباف هصصنع هتلأسو
 لابقامادقالاو رقفيدوملا  مهلكسانلاذاس ةقشااالو) لاهو

 توحلاو عدفضلا نيبام لثم توكسلاو قطنلا نيدامدرف ( ةمكنملانم

 ىلع ةنبل عضو:نم عودخلا هرعادشع في رش مرحلاو هرئاشعإ ريبك ناسنالاو

 (قارغطلا) امناش نكي مل امتاح نك مذا هتيلو نيبجلا

 راتسأ بو عب نءرتسلاْ تو« هرئامذ نءفش كت ك ةيدص ظباغ
 رانلا ىلع هيل: نيح هناخد « هنطاب نونكمنع كيسان دوعلاو

 (رعاش) ومتغو انره- انا هنواذت د ا.ءاوءاوسالاانلملامو
 ىورلانبالاقد)

 اهلاصأ ماكو ىنءادعلا ماهس + اوعفدتلا:؛دحاعرد مذ

 اهلامم نيءلانالذحت نيح ىلع رصا ريخمكنم ءو-رآتكدقو

 اهلال راهاعال اونوكف امامذ «* فقدوا اوظفحت م ومنا ناف

 امهلاينو ادعلل لايت اول خو ©« لزعع ىتعر وذء'ا ةفقو اوفق

 هفناك لاقام لكف هيفسااو 1 ىلعربصا 0

 هيفيالكلاضعبغولو * امون تارغلا رح رضام
 هما اعلا بترلاو لاباف * طوهلاتوكب دوعصلار دب لاقو

 هيفاعف الجرو مود + تءقواماذا ناكمف نكو

 الع نوكال رغأ ند 2 5 ىدي ترغصن او ىذرعنئاصانأ لاهو

 الطل!ءامانهودحو ءامنود نم 4 رشعمل نامزلا ضغن ىلع انا

 هحوتت هوخذ هنمتررفو + اردةمرومالانمت:دخاذاو لاقو

 ريسعم «لمرفام ىلا هلو * هتوقيل ىدرلا نمرقب لك لاقو
 امه هللا ىذرنيسحل اهمال ما اط ىلأ نب ىلع نين سحاب تك

 قلخلاا ىلا مئالف يب رهذلا كذع ام اذا

 قزرلا مسا ىلاعت .+ هللا ىوس لأن الو
 قرسشلا ىلا برغل نم# تفغطدقو تدءولف

 قش وأدعس نار 3 لقد نمتنداصامل

 اءونق اءلثهتلا هكحامو وه هئئدف هرملافوعاذا هريغ
 اعو-تامناوىغلا لاذ يهسغن نع عماطملا اأو

 ىلاعت هلل'لاَعف كنوصعب مهنا ضرالا ىف ممترتدللا

 تبكرام لثم كم ةتبكر وضرالاىلا متلزئأول
 ناك امدلناع-اولاةف اوبكتتراام متبكرالمجف
 أو راتاف ىلاعت هنا لاق كلمصعن تامل ىتمأ»

 رادخاف ضرالا ىلاامهطيهأ ك رامخأ نمنيكلم

 ةكالملا ملصأ نماناكوتوراموتور' هةكئالملا
 ةوهكلا امهف لاعت هللا بكرت مهد.عأو

 ند [ك نأ امهرمأو ضرالا ىلا امهاعهأو

 سانلانيبتامضقد اناكفرجلاب رشوانزلاو قد
 مظعالا ىلا.عثهتنامسا ارك ذاسمأ اذاف امهم 1
 انتم !ىدروشا ههلعماقءا_عسلاىلا 0

 تناكوةرهزلا مو تاذاههلا تمصتخا هناكلذو

 تن وسراف لدأ نم تاكو سانلا ىل>أ نم

 نع اهادوارنامم واء,تذحً اهانأرالف ةكءام

 العفف 32 موعءلاىف تداع متفرصناف اهسفن

 ناالا كلذ ىلا ليبسال تلاقو ثباق كلذ لثم

 مولا ىف تداع 5 تفرصأاف اهنءانامخدق لاعت

لا لدا! نمامهسفنأ ف ورج حدقاهعمو ثلاثلا
 اه

 تلاقامام ل عتضرعناهسفن نعاهادوارفاهمنام

 لتقو مع هللا ريغ ةالصلا الاقف سمالانامهل
 رجلا برش ةثالثلا نوهأو ملفع قع اريغب رسغنلا

 اغرذاأف اهبايئزفةأرملاب اعقو و امدثناو اب رمدف

 سد 3-3 مسرا لاقو هالدفف تاساامها'ر

 ايكوك ةردزلا ىلا ع هليا مسمف منصلل ادعمو

 اههف 8 3 ايهندلاباذع ارامخأف ةرحختالا

 امهسورليقوهما.ةاا مو ىلا »هر روعشن ناعاعم

 امهذافنأنمالب؟ل.قوامهتخج أت خةب ودنم

 ردشلا مهتما امهد_عقالحر نا (ىو دو)

 امهتيع] هقررص امهلح راب نيعلعم اهه ل>وف

 هاما نيبوامهتنسلأن سل امهدواجةدوسم

 اععمالق هللالا هلااللاقفام ماك هلاهكلذىكر
 نمالاف سانلا نم لح رلاق تنأنمالاههمذاك

 الاف لو هيلع هنا ىلص د ةمأ نملاقةمأ ىأ



 بئاغلالاعاوم« تاودا راد لبش (4 زلاثلا فو)

 تود عمساسح بئاغااناك اذ ذافدوع 0 هلهأ نع

 (لونأ) ت لست ل اتسيك نا اولسلعلا

 نبنيدلادا ع خْشلا ىكح لبطلا اذهركذ ىلعو

 هلا لا تاهناجلاوةيادءااهخع رات فريثك

 ضرعءتءاالروأ نفسو نيدلاحالدص

 ضار از ماع [ةانو الع نب رصتلا لصاوح

 اثاح ةدهط افاهنأ ةعازلا ةضفارلاةب دعب .عااهلودلا

 أش سدالملاوتال الاوةعتمالا٠ نءامفدح ودهلل

 ل درض اذالمط كلذ نذالئاهارمأ و ارهاب

 فرصامأ هرد نم ّ رحجو رخ هلل صد

 ءارمالا ضعإ ناوفتاف جب اولا نا ةاسحام

 ب رضا-لف هنأشامردب لو هديفهذح دارك الا

 ضرالا ىل_ءهدب نم اعل قزف طرمد "0

 ناك تاك-احخ نءالاق 0 و اكن لطيفه سكس

 ىمطافلا طفا لاب ىقلملا رصتنملاز يد محلا دنع

 لسةوىملدلاذ رمس هل لمعت او قلاب ضرملاريثك
 مسهئارخ ف ناكو 3 أوةالاليط ىنارصتل | ىموم

 هرسكر صمرابد نيدلاحال_صتاطاسلا كا مالو
 روك ذملاهامريشديف> فريأو ةروهث مهتصقو

 ةعب_سلانداسعملا نم لبطا!بكسصر مدنا
 قدحاو لك اهفارشاف ةعبسلابك اوكلاو

 ص رلاح رخناسن اهب رضاذا هّتيصاختناكو هّئقو

 نالوا عقني ناك ةمصاختاهذهلو ه> رم

 لاحاواع نأ اودارأ اذاذ 1 يم( ةعبارلا فو)
 اهما ءوهةلاسىأ ىلعدو رصب أقاهفاورافث بئاغلا
 نمةزوا( ةسما1نافوإلارضاح هنودهاشد مناك

 ةروالاتتوصس رغ4_ثدملا ل داذاق سام
 نايضات( ةسداسلا ف 0 تدلع عسا ود

 امهلاقأيف ءاملا ىلع ناسلاج بشحن نم
 لطم 1١ بس رب و ءاملا لعق اى ثوفنامصلا

 اهتاسالا لافتا ةهظ عذر هذ (ةعباس سلا فوإ) هي هك

 نافل ر فل ىلا هتلط أ دحاوا هت سل ناف

 تداعولكدلان عءلظلالاز دداو ىفلالا ىلعداز

 )ل اوذأ) اهف م-هاكاوسلحو مملع سما
 قارعل لبان ىهتدملاهذهاهق تناك ىتلال بابو

 ىلاعت هلوةريسغت ىفءاجوةفوكلا ضراب ل.ةو
 دعدداماوأر4 ؟-:الملاتاتوراموتو راهلباس

 نمهز ف ةفيبمللامدآىنبلاسعأ نم ءاملاىلا
 نيذلاءالؤهاولاق وم هو ريعف مالسلا هلع سا ردا

 ١م|[

 عمهذا ثيغلاك ناك * اعرسم راساذاو

 دانعب رهام دودج اولاقف * ةليوطلاةؤىماولااماعدتو تلي وطفف
 دام لاذفتلاط ناوى ام># امنا ريملاب ترمب هل تاقذ

 ةقيطل ةريعقىف

 / فراظلاو ةثاطأل ااهفاوةدصدقل *« ةفيطل اولا نسم ااهودسحاذا

 فلالا بلط: اماكاهقتاك اذا * هلي وط نوكسالنأ اهرضامو
 (ىدرولا نبال هريغ)

 ضب ودو-نسااىف * ىدنع مك اه ولو

 اوضء» ضددلل تلقو *“ اودو» دوسلل تلقل

 باركغاىف مسوملا شدعلا نم د« ريت راتقالا ف رادلاب رمل

 لب لن اديأاهمون نيعو * لوذعلاهلدسالداؤذف رخ لاهو

 لسجلاو ىرهد لاعف عبق د ىدنع ناهفتابئانلا تفرع
 اهاب نمةءورملا ىآ * قرما ىنانولعت امأ

 قلعت رششلا لهأ نم ىلءاتم هلوالا ربهلا ىف اسنر هللا قلدلام (مهذعإ لاق)

 ممسو هيلع هللا ىل_صاد#رنوعرنو ىعومو ذورغو ليلخلاو سزلاو مدآ
 سقالق نبا) ادبأ اذكهو لهجانأو

 روفاكللااه.21قف كنس لاس فان : د ىنعم ءاضيب ىهو ءادوس نر

 روتوهامغاو اذداوسس سانلا اهس نورعلا بح لم
 تاكل رك تندد[ لاعو

 ا مجال تناف 5 ردن لمأل ناك نا 5 لازال 6 5 اهف ىداؤف نما

 ال انجلاو ةحالملا هودكقف عنق دحن ىف لاخلا نوكي خا لاعو

 الاخ نيءلا يف ا باكا هارب د« نم م ىلهءف وغم مالي فدكف

 (لاقو) اميئلاعتنا اع رك ناولأ كد يقكلا ىف لاق سونملاع نا (لاقي)

 رجخآ

 شيرلا موكمذي و حاتلاب بقلب ناسنا رك ذب ضرع رخآ
 جات قزر اهب سدا *« ةدلب نمشررلا موكل اه
 جاتلا ىلع هللا ةنعاو  اهسن:ال ه-والا ةعبسلاو

 هلوةف اها حدموهذعل و

 بات عبطلا ماس لك بلل « اهزئادغ دق شب رموكىلا رظنا

 بعلا لص<اهنمد> ريزلا نم * ايغو توح ن0 راح هب

 بعذلانسحياقح شي رلابناف « نم هلام شير موك ل: الو
 نالودلا ىف لمق'

 رسهدأا دب اهتةرف الف سد عانصغأ لبق نم ناك ضوربالودو
 ىرخت ايصلارصء مان ىلع تودع هلك ضان رلاب ادسهع ركذت

 ربزغضاررلانيب اه-هعمدو * ىرحذارمااورالودلاىلا لما  لاقو

 رودي كاذو ىرد اذ مجدا < ا.تمعاضدق ضورلا مسن ناك

 لذةلاو دحناودوجلاو ادنلا لذبا * ُكمربل ؟نءدوإو'اب حرفنو (رعاش)
 لسغفلا دلونمناك ناا؟-الو 35 هدالود:نءريذلا هد فرعدو

 هريغ



 افغ

 «كلجامداليلاريفت بسن دلب نيب و كني سيل(ليقو) هتمعن ركش ىلا وعدنو
 رعاشلا لاق

 ناسن امسك ارال سفنلاب تناف اهل اضف لمكتساو ل سفن دهحاو

 صقاننءقااذاباوصلاك> ه« قفاوموهوئأرلانرقحتال خلاق
 صقاغلا نا وه هتيق طحام وع تعي ئث لحأ اودوردلاف

 جنب هدر فاني عساف ه« اعتاوملءالمعغلا محنأك نثا لاقو
 خدك ريغمكلا ناصددقف < همكح لطم ريم دلي تاك تاو

 كملا لاذ تلف داعمال نا *؛ امهالك بتبطلاو محملا معز لافو
 كللع لايواهل 5م 100 2 ماد تساف كاوقص نتا

 ىرابلا ةمكح مهئافلاملا ةنامص * اهصخرأواهالغأس فنا اةنامص لاو

 لاَقف ملام ئمىال هل لاف قدرطلاف دوهلا ضع: بدا ردق نا (ىتح

 كءدبالناطيشلا نك-لو ءاش دق ىلاعت هللا نا لاف تا-ال ىلاعق هللا ءاشول هل

 (مهضعب لاقإ) باوجلا ىلع ىردةلاردقي مفامهاوقأ عماناف ىدوجلا لاف

 قرمالق) فرش مسا ٠ 1 4 نكي م ناو لج لاف نانوكي مركذلاوعبسملا
 هلا
 لاملا نم لملق بلطأ مو ىناقك * ةشدعم ىندال ىسأامتا 5

 ىلاثمأ لئوادحملا كرديدقو « لثؤم دحمل ىسأ انكلو

 ريكبتلا ىف حاحملا لاذ نا « ريحولالبةىبحاصاركب لاق
 رعاشلا لاق

 لقملا ىوس ىوام هلسيل مونلاك * انازانم ىف الا دحلا لزنيإل
 لخاد ىلارامتلا جاتحا اذا يع ئغتاهذالا ف محء: سدأو لاق

 ىبهذ ريع ماسهق 5 ساب | ن٠ ئدذم نم لاق

 ىنمرعدلا اواواحو < هولزو اههردال

 نزو ريغ ىلع ىاب * رعب مع« للدو
 لافواو ريغبارع بتكفرخ هبناج ىلاو اباتك بتكي ناك مهضعبنأ (ىكحإ
 ىبعب واولا ةدايزب انالوم لضفت دقل هنئاو هل لاقف ىرغلل اواو اهدز انالوما. هل

 : (لاق) لخاغت هنا

 ىلهمرعاش ىذرلا نودام مرح و * ارعاش نونالث ىطعي نأ قحلافأ ْ
 هر ما« 35 . 0

 لحدولا فا !ىهللأرممسن قد وضو 3-0 هدي موارنارعاو<تاس امكححص 1 إ

 هرارلا ىل_ءمايقلاب ردا * ازوءولوتياراذاتنكو لاق
 هرازولا لكودق سمنلا ناك 35 مت ردبل موقنال .او

 بساكملا هعفنت ل بقانملا هتأطحلا نم (ةمكح)
 نمؤ'نماسنلاىلعلاحرلاىفام »ه احأولو ءاسنلا ىلع نئمانال هريغ
 لاخ هلكصخغش ترفط ىلا » اراءاموماوقأ لاخلا نسكاو هريغ

 براقعلامو:-نمىتافالاتو# * اعرف فيعذلادبكر فتحت الو# هريغ
 علدق قر )!ىرتف *« ىرحاذاداوجو هريغأ

, 

 ةاماةروصةنيدملاطسو ىفىلعو ثداوحلا نم
 أ سا ىاذ هعضرتا_خ اك ىصاه هر ىقةسسلاح

 نم عضوملا كلذ تدعسم اهعه-جىفعجوا ماصأ

 نماذهو اهتءاس نمار: ةأرملا كال: دسسج

 اهلةرعش ل-ع (عبارلن هاك لا) بئاععلا
 ملاطا مب رقتاذامءطاطخغدب دح نمناصغأ

 هةرافتالف هبت ةاعتو فيطاطخلاك]: هتفطتحا
 دوا نازكحم نما.:هىل_عوهاظ رقي ىح
 قالانع غازن أهيل انوك اه: لحز ديعماسعمو

 فدان ىح حج ورانا ل_ءردقب مو هناكمفتنث
 نمةرع2لع (سماخلا نهاكلا) <«ىفننم
 عطتس ماهلا لص ش>و لكحف ساحن

 نمهسمايأ ىف سانلا تعبشن ذنوب ىتح ةكرم ا
 ةنيدملا بأي ىلءاضي أل تو شحولاوديصل اموال
 دح أ لس : اذافهراسن نعو نابل نبع ندنيغك

 اذاوه نبع نعىذلا ندلا كك ضريملا لهآ نم
 هرا-:نعىذلاىكب رشلالهأ نمدحأ لد
 عنص (سداسلان هاك ١ كلذىلم هريغلءةو

 هتزبناط رثشا أم _ثهبحاصءب دامب !اذامهرد

 نازيملا ف عضواذاف ركشب ىذلاعونلا نم تن

 ىذلافنصل!نمدج واملك هتلئاةمىف عضو و
 رونك ىوهردلااذهد_ج وو هلدعي ملهي ثدي
 ناك (عباسلا نهاكلا) ةيمأ ىبب مانأ قرمعم
 ىساحبناك هناامتا>نم ةءظعالا.عانل معي
 باغ ةدمماقأ و مظعناسناد رود قباحسلا

 ةروضف هوأر تادلاكلمالد اوماقأو مسهنع
 ؛ مهلادوعبال هنأ مهل عاقل جا ىفىهو سولا
 رك ذىلعو (لوقأ) هدعبانال:نوكلع مهناو
 ىكحةبيحتلا مهلاعأ اوةعبسلاةنهكسا هزه

 ضراب ناك هناراربالا عسبب ر هياتك ىف ىرشختزلا
 ى) ةيوعأ ةنيدملك ىفنئادم عم_تلداب
 ضءبرصقاذاةضرالالاثع ةروص (اهادحا

 م-هدلي راهنأ قرخ حارخلا لج ىفكلا ا ةسبعر
 ىحقرخلادسنوعيطت:الفلاشقل' ىفى-_هماع
 دس ملاشُملا دس ملامو مهماع تجواماودؤب
 دارأ اذان ص وح (ةيناثلا وال دابلا كلذ ىف مهماع

 داو لكى أ هيارشو ماعامل اىلا مهعم< تأ كلما

 ضو الذ ىفهيسصفبارسشلا نم بحأ

 هيءاج ىذا بارمشلا نمالا هحدق قناسنا لكل ,



 كلب -اصننأ مهدحالرطافلا لوقف ل-زدبعوأ اا
 ىلاعلا نائجلا ةمدخت احلق دع لامالابث انح ىلع كا .ءاد خا لاقو لوقف ه2: مدكع لفك موهىذلا بكوكلا ىئع

 لِي سانلا هعنعب تارامدك 5-3 ىذلا للك ساما ا دصاو رخآ رقّتسمفرعاذا ى- هيف انك ىلا

 ءافولا صلخم هتئحذا ع لالداذر غلاب تنك دق هريغ | لمعت نا ىتبتي كالملل لاق ةعبسلا بك اوكلا
 ءافريغإ ارفن ناك « ارفن توعدذا هتةقح بكرتواذكواذك تةوف عمات واذكواذك م وبلا
 مس لحان مس مارغلاف نك ىئزمغت نفيا فرطب تراشأامل هريغ | ةحلدملا هيفام ميج هللوةيف اذكواذكت قوف

 مث لوقبام ميج بتاكل هيدي نيد بتاكلاو ماك-! !نعىنغي امتاراشالافو  اهقشاع لثق اهائمت أ تاع
 لاوهأكلذْنودن اوس رق « اهرارض نا فيخلاراهرادابف ا مهيدبأ مول مهصايو تاعانصلا لهأ ىف اتفتلب

 مومغلا لبنت هنم + ماغ بلا اما هريغ || خر وا و ثتولا ىف اهلع ملعب ىتلا لاسعالا ف
 مودي سعلا اذ نا * ىداموب.ءوهو ىواطتو «ف.كد ىف موديلا كلذىف ىرحام عي

 مرصتينيح هيلعتسكمالا هب هتدشل بعص نمزنمكبأل هريغ ]| ىلع مز_ءاذاث لا ناكو كالا نئازحن فد دوتو

 رفعجنهللادبعزبة ب واعمئب هللا دبعلاةو || مها فطص:ةرصقلا حرام مهعمدع أ مهمرمأ
 كاب نهغابمنودرصة. « رومأ ىلا وتنى سف ىرأ نيبو انابكر نونأيف ةئيدملاعراوثىسانلا
 ىلاعت ىتغامال ىلامو د لخ ىعواطتال ىهفنف دحاو لك لحدي و ىهالملا عاوف اولوبط مميدبأ

 اتاك رهإلا كاد. « اضلارج س :؟نمتن رش - . .هريغأ] "نس عةاارونكروت واعد نم( ميلف )هب وغاب مهنم

 ناعبشبال ناموهنم لاق هنأ امهنع هلا ىضر سابع نبا نع ( ىور دقو) || ىكتنوك: نم (مهنمو) «دلاراغني تادحاردقنإل
 اللاع نوكت نأ دارأ نم هدف ْن هليا دمع لاهو مع تااطو اند بلاط هيلعنم(مهمو) قرزأو رفصأ ورح ار هو> هيدي

 ها مولعلا ف عستيافابسدأ توك نأ دارأ نمو ادحاو انف تاطءاف ايك ارنوك نم(مهمو) بهذلاب ب وسم بوت

 هئانب مده ضريمل *# ىئباذايركللانا رعاشلا لاقو نوكت نم ( مهئمو) ةهظتابعاص#وتمادسأ
 هناي لوطب تمقن * ةعينص ماقأ اذاو هبكوكهياءلديام عنصر دا ولكروف نمةبق هملع

 فوزعم فرطلا ضمد في رشلانا « بسناؤوقبسحاذتنكن ا رخآ[] اونرمضهرمأ كلما مملعصقاذانهمدخ ىذلا
 ىلعفالو مي ركل قاخاوعس# نلف كوسنوىنب ىكاممست_ ناف .ريغ || نم ةعبسس رصم كل موقفي ام مالا نءهسرف
 ىلبق نم ةريس ءامحالا هثر واس © ىفنا ملعاو ىلاموسها نيهأ رو-هالاو ةيممعلا لاسعالا مها تناك وةئهكللا
 ىلثم ابا تامزلاتالعد نعمهل مهو ني اف فاسخالادجوامو انهاك ناك ومليص هعمل )ل اوالا نهاكسل)ةبس رغلا

 مةةسم ةدوملا كلت ىلع + ىنافىتاكمتعطتلا اذا هرم ||| اسامقم ىلع نملوأ وهوةبمدعلا لعالال معي :

 ميسنلا هللع ضورلا رهزك ب ءانثوك:احنمررك | تاباقع املع سا نمةكرب لعوليدنلا ةدانزل
 مومهل كل :تلحناف كترك ذه« ىداؤف ىلع موهها|تاعاذا لوأ ناك اذاف ءاملا نمل لقاجفو ىثنأورك ذ
 ههج وهّنلا مركو هنع هللا ىذر ىلع مامالا نينمٌوءاريمأ مزاك ضعب نم اوماك-:و ةنهكسلا تعمتجاليثلا هيفدي زب رهش
 دوو ريغب نارين نهنمو 4« اهلال-ط ايافت تانح نهتم ناكر ك ذل'ناك نافنيباةعلادحأر غ ديف مالكب
 000 ل وسو و نركيوتام قيس ند نيمو اصقان لا نياكح ىنالاناكن اوانلاءءاملا

 نانسولا هفرط نمئانسسو #* مهس ىداؤذ اًرْغ لازغو هربغ اشغاهمما (ىناثلا نهاكسلا) ا! ع

 ىل_ءو اد ىلوالا ةفكلا ىلهمىتكوس لا
 مالغلارمذ>اذافاصوصفاهت<ت ل عوالطاب ىرتخالا

 ناوعقأ ن«فالسلاتفشرف ه رج ساك هرغأ نم ىناةسك
 تافيضااىرق ىلءنوءراقتن * مهما قب رطااةحر دعاوب رض هريغ

 | تاهينلا ىف ءابطح ىرقلابح « هسفنبدومهدقوهداكي و 0
 نراغعتلا بدسكي و بئامعلا عم رفاسملا (ليقو) ضع لا اه دعب جوحأو 0 هع 1 0 ترتب شرا ابنا عقنم عميل ىدع هلا (ةمكش مالك نم | ليز بج

 هتمكحو للاعت هناذ ردقي اهكعديزت امن راقسالا (لبت 9 تساكتملا باح و 59 1 7 7 0 0

 قعد 5 اهنف رح اذ ون دجأام :ةاهتمسسم اال هرعبق



: | 
 0007 2 ا ا ا اا لا ااا ا ا

 عنمتو ىطعت نأ « هقلخم اغبطلاب
 عنصأ ف.كىنلد * ىدمستريحدق

 ماماتنأو ىمشختامأ تااةذ د ذالدثتدص ليبقتلا اهتءءاذا

 مارح مادملاو مادم يرو * الل ىمقيرلا فشرب تأ

 (دياولا ناسا
 رنا هيسن كلا عركثيدح ب اند ودوسحلا مغر ىلعانت.و
 ربستلا هس طامدعب اح مدال 5 هضعبس ىح تسملان اول ءدح

 ردبلادةردقف لطىلبال تاثو * هعيصح تبو قك 2

 ؛رهدلا هردكنال مسعت ىأو * انئدب قرف عب (ءاضئاىمل

 دمعإ تلا أ كس دقو 5 لماب تع ه”ةما اجتدوصو 7-7

 ديرمنملهالا قالو © ىدسءااهالو ةنائلزاف

 براعلا هنا ةدملاتينرط 35: ى* فنغلا مقرر تاكل مالم ١
 تهزإئ اذازروطواروطرانلاك« ةعشعُس اَْرَض ةئقاص ءارج

 فرتءملامعتد :روهغملد وك 2 اثلدامبعنمدمعبابلا ىلع رخآ

 رمد ثد داو ال ثمو اره ذلا ادموالم5 ل متازاللابقالاك لخدبأ

 حرفلابارعشتسم ىرولا ىنغأ نم تحدأ رخآ لاق
 حدقلاب هلاك 10 تهذره ىدنع

 ىصَقت قشاعىلع تداك ةرظنامق 5 هيح وهنلا يز نمىلاترظن هريغ

 ضرالا لاري للا ردبا الزنى تم + ىحاصل تاق ارش ءترمكف

 ضغبلاو ,بملا نم ناي: نيعلافو# هع + ىلق نأ ى اة

 ضعب نمنس-أسانلا ضعب نكلو# هاك شرعلا ىذقلخالاودامو
 (ةقثارلات اب رذلاف)

 حارلا ماب حارلا فا توعد + لمع ةيال ع زدناغ هاو
 0-10 مأ #4 اشحلات اه ور مأ اه<رلأ

 باوص هنعريشأتلا ىفىأرلا ادع ةعسسالا سا ىف تعت>ااذا ر 2ك

 بارشو براقع رداظو ميكو 8 دهاشو ده:وماعثو ءاوش
 مادملا نواف. تْضَعت ناف * ابصلانوة>ىفالاشعلام 2 رخآ

 مالغلا ءادرب ىدرت ادهن د اهم ىلوأ خشلاام اذا [#ل

 ماقس لكمافشناكلامس ب هفكإ لاق ول قاس فكن م رخآ
 مان الا ةيانمبامشلا نا 9 هلدالداشرلا دو ىقساومق

 مننا'بدط ىط قبو ىلعن كك مل تلفبرسشااىومتىيرلاىلءاولا# رحال
 مهدالب مسه مو : الب مغ « هتسا#تج ناو مادملانا

 مدبر مد امادمب رشد »عاملا تءه٠ام مانالا اودر ولا ىذم : 1

 ميرك ناشف هارآتأىلا و 5 -. ىنم حادقالاو حارلا ىل 1ع

 بو.هنها ممم ملمع رلاب و 5 اص !قافادملاب ىامناولو رخآلافو

 بونذ لم سكت كرك ادلك هللارفغت أ ىننأ ولو

 ( ة02>- + )

 ةباصا عمباوجلا ة- عرس هاطعأ نم ناد ف

 تسد هن 'هنعركعام ب رغنمو) باوصلا

 ضءءامثاكف هرع ةدماهتك ىلا س راركلا

 بالا نماذهو سب رايت هعتسابئم و لك

 مالدالا تاءاربث عج و لمعأ هلق داك : الىجلا

 ممسو هج هءلعهتلا ىلهىنلا ثد دد اهم ب حف ى 21

 ءاملاا اهم نه: نأ برا دك يف

 لضف ةوتفكذ كلذ ل عفته هبومدعإ هن ل سب ىذا

 اهنم
 رايخأ نمةريس ةذ.ئرك ذفثلاكاباملاال

 رهسلا نم مهضعبل تكابر رضع ةفلاسأ الولملا

 5 (ةييعل الامعالاو

 ماجلا ناّم_سلا باةكبحاصرك ذ(لوقأ)
 مه الاقي كول _م كرتلل ناك هناتامزلاج راثل
 ةئاساك- 1| مهللاقي كلوام ممل :دالو ةسئاقاخلا

 ءاواممورالوت ا الامهل لاقي :زيام ل رعلو

 ]لاقي كوام طايناللو ةرصامقلا مهالاقبب

 طتقلو ةعباجتلا مهللاعي كلوامبرعالو ةدرامغلا

 اوذرت ع زاو اعمجاوداب هنعا ارغلا مهل لاعب لوام

 قم مذ أن 0 ره

 مظءكالملهأ 0 ات

 | مط ةفلاس !!نامزالاوة.-! اكناروهدلاىف

 الاى اعو انو يلع نيام نسادلا نماطالخا

 هاير غلا ريصم ل منمرغك أ او طبق 5 مدرك أ ١نأ

 نمب ورضإ ءاذع 89 و راصف

 تابحت ريب او دل

 للقشت 7مل+#بقابن الاىلا محا سلط وءايجكتلاو

 رصد تناكوذر هاط 0

 نمسئرةروك لك ىفةروك نينامكوة_سجخ

 ميمدعإ ىذلاناكو ةرسلا مهر ,ةنهكلا

 ارهام هيوم نيدس 22 اوكلا

 بكو 1 لكعا هنسنيعب ر واع اه د ,«اىذلاو

 ثلا هل موني اذهوارطاف هنو عدس نس تا

 هنآربالا فرص الو هيناح لآ هساح والالحا

 ةعيس هعمو مول م ةعبديف د

 تاعاتضلا تاي وأ نم ةعاج و 3 :بكلان

 ةعبسلا ةنهكسلا نم دحاو لكو هماما نوذةمف

 ىعس وماوسىلا هادعّتب الر كوك ةمدخت درفنم

 رمقلادبءوأ سمثلاديعامابكو كل !كلذدبعب



 لزن مهم هتنباثناك نسهدسعب امهلضذأ لاف ده

 و أوهة.نلالاقن كلذ ىفهودواعباللاحلا ىف
 ىضر ةشئاعهتنبانال هنعللاعتهنناىضر رك
 ىله ىنلا تت تناك اه وأ نعواهنعملاعت هلأ

 هنع هللا ىذر ىلعوهةعشل اتلاقو مو هماعمتلا

 تك م -وهيلعدللا لص ىلا تنبةمطاف تال

 داسعب ل_صحخولوةيوحالا فدطل نما هو هدد

 نسعال_طفق سلا ة. انى ناك ماتلاركشلا

 هللاهجرئاسنااضأ هلأسو (اهسماغ) ةهيدبلا

 «بقتصاذاريد از وكلا ىرئانلاملاةفىلاعت
 لاف كلذ ىنعمانف توص هنمجب رخو شي ءاملا
 درب لاوكشي هناف هاوكش توص كلذىداوان هل
 اذأ ءارئانلاملئاسل |لاقفرانلارخ نمهاقالامءاملا
 ىتسح عدلا لاف درب ص ةناذاودربد المان" الف
 صقان ىلعالا ل-دبال ىوسهلا نا١ اوساعت

 ضعب فى اعت هلا هجر اضد أ دشنأو (اهسداس)

 ماهتسمل مانملا ف دوف « ىلفق» ىلع تلخعاهل لوقأ ريغ |
 مانملاف ىنارت نأ ممطتو #* اضيأ مان: ترصوىل تلاَقف

 لحالا نم ىنبندب رك ذ لا داك أه تغلس انل امانأ تركذت اذا هريغ

 لمالاو باقلانيدعابتلالاح * هعحرم تافدقام تدات ناو
 للعلا ىلع فدو ادنأ «ه> و »© ةب راح دخلا ىف ةعمدهل بص

 للحل مزدحم ضبتاؤ هب الالبلس قط ارئاز انآ ١ مريع
 الالملا لدزوب لسولا ماود عب الال لاقن دوعتالا تاقف

 الالتاق كموص مات تضضف# لاقذاةنتعم ردبلاتْءل هربغ
 الالهلا هش نم موصد فدك الهتسم كيهحو لاله سدا

 ىهاك ىلك ىلا قاؤشأو هب م لكىلبت مانالا ىرأ هريغ

 بعنتو طاشن لعن دع برطوذمحت مت هريغ

 بهذ نم داوب ولو #* تيب الو عبس الق

 اداسف ثنكر اذا دوسأ ىلا « هدنعودانسفلا بكر ىذلا اذاب هريغ

 الا هلام رنالاذومو انغاسو ادماع كبار تاسأ
 ىديدى اح قىافعتلعج « ىنا فافع ىف ىسفنو ىنعد هريغ

 ىند ىديزرم هلانرب ةسعينص « ىتفلا ىلءنيدبلاعطق نم ولفعأو 00 0
 اهاوأتريصف ىلق نعحوأ *« اهنآ لبتانّدسلا نم هنغأ ا 5 ا

 دع مث دعريسملا لعافابو *« دعئالهمرشثلا لعافابأ رع 00 1 : هللا ىصع نم بأد اذكهو. « اهبدنألياذلاماممتق 00 و
 دسا مل ىّتلاب دس مل نمو * قثلاريغبقرماداساق

 ىهتنأو ةايحلالدوعي ىح «ىتنالىوهلانعتشت فيكن ك هريغ
 هنعهتلا ىذر تباث نب ناسح

 لالا زعلادعب هللا راءال * هسندأال قلاع ىزع نوصأ

 موضاو هأاءادعأ لكلاف ا هدعق اولثب مذاىجفلا 000 ريغ

 رهسلا نس هيف كلرعش ليلو 35 رعسلا ينعي ىدنعلرغت مصل هربغ

 رذحىوهلاىف ىنعملاىنغيتاك ول * رذ ىلع هنم لزأمل ارحاهاب
 رذتعبو هانطع لقتسس و «* مكتب ىف فرط نيعلاب دوح
 م الو نيسعال عمدللو ىلام 0 مدع رادلا مهر عمدلاب تود

 تاقمث اههحو تب رضف لاب نيأ اهل تاقفىداولا ف ةببصتس أر( ىمدالالاق)
 (رعذ) ؛لونأ نبأ لق لهاجلا اهيأ تلاقف كب نبأ

 لات توقلافنم عهس يكف * لام سرلنك-او بط دوما
 بسنأ كلا ىللز نع مثصااو * برقأ راذتعانمكنءوةعلا لامو
 ىدركلا ىسع خشلا طحنم تاقن (ةالمتااف)

 بجو: سن تنأ هلفب رش ا« بصنم نم تزحامب نمت
 بسصاملا كب انهم نكلو ٠ هب ىنسمت نأىئسب امو

 بابحالااثدعب ساحب فوساو * انهه ةيحالاعمتسلسدملو ريغ

 صالخلا هيلعهللا: له نيدنبل 'نيذه ددرف ص ىف ريحت وأ (ةدشف عقو نم)

 انالوما. هللاقف ههُثيءلادصقو ناسا هئلا ماو

 قط انلاناك ناف ىننرط”نوكلاىفةقطانلكو
 تكرارا ا.هلوتأ ثلا هإلاقفا اراج

 ضء«بفاضأ ىلاعتهنناهجرلاق (اهعبام)
 هلوالاريسكللا ىف ابئرهتلاقلح ام هافعو سلا<#

 ليل ناو سيان اومدآ قارسثلا لهن ملباقم
 هيلعهللا ىل_صادمخو نوعرفو ىمومو ذورعو:
 لاف لئاس هيلاماعف ادبآ اذكهولهجا.أو سو

 ةماك هذهودحأالو لاقفك راك نم تناهللاب

 يشب سدل ىنب راح ىذلا نااهانعم هيدادغب
 لأس:املاقف الخلا نيسحلا نعناسنا ( هلأسو)
 تكدر نادينا هل (لاق د( كيئاحالا جال اني

 لا.ةف ىلق نمي رسخيام ةسايرلا بحواننرلا
 (فيطا ن٠ 2 مهرد هيلع وقبامدبعسبت اكمل

 لستق بس:فيك هلاق اناسنانا هتبوجأ
 نسحلاو ريزن ىلاهنء ىلا عتهللاىذ زنيسحلا

 1 0 افقثدديدب زب وءالب رك

 ملسىذب هيم ار وباصأ مهم
 'لاممتدعب أدم نارعلاب نم
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 هنازخ هنم تأالم + الم تزح اشرابو

 هنالمرضحخا صجاب + بولق كيلعكو
 مدختملا ةرابسع ىت 1 * مكيف بقاعملا أ اوىتح ىريغ رخآ

 باطلا قدج ىتح متامردبلاو * هنطومرع هالولردلا رشي رخآ

 ريخللاو اددمملاام 5 قلأس دمعأو رخآ

 رمقلا ثنأ تاةف 6 اعرسمل امهلثم

 لمةونونلظلابلاف سانللو * املاسسانلان مومن. ىذإااذ نمو رخآ
 كلفغأاف هللا كبن « كلفلاتاكرح نعالفاا ا

 ةاكدتل تتفاعل « هتنصاذا ريغال كلام

 هقيتولاب اعبجاهنم ذفن «تالئهرواشتنمصئاصخ رخآ
 هقدقحلا وف كلاح ةفرغمو * لفمعر ونووشلاخدادو
 هّقب رط ملا هيأر عباتف « ىناعملا ىذه كثلصح نك

 عماسو تاع امءار كناف «ىذالا ىنع مغص او لعلااندعم نك رخآ

 عزان ثنأ ىثم ىردنال كناق

 مسار دولا ىتم ىردنال كنناق <« ايراقماضغب تن +ًااذاضغباو
 امشعلا تعرالو ءام تدروالذ * ىئئاكر كلا ىتهابت ملاذ رخآ

 قاشعلا ب ءىركلا تءاححدق *« ىنالذوفجنممونلاذحتو رخآ
 توق هلامس رغ لاح فيكف نبت ليذلاليوطلاس ب زغلاتا رخك

 ىباقم موتني نأ ىلتكا لعل.« ةمدخصرالا تلناناش بكا سا
 ىال_-لد زح ىنع مكغلببو « ىونلا ىلع مقم ىنأكلعتو

 هلانآأ اذا باوجلاب لف «ابانك قوشنمكيلاتبتك  رخك
 لارأ هرظنأ نيح ىاك « هبفتنألا-لك 4 فصو
 لاوس ىلا نحب ىلافالو 5 ىكناق ىبدعاستى تسع الف

 الهلا تدهاشجح ورلا ناب 3 عومدل1دهشت كءلاثدتك

 اك اًقسو ىجلا مانآ هللا ىس * اك ارآ ىنأرهدلا ىلا ىلطخت رخك
 5 ؟رنمىرأت أ ضاران أ اهف م اتانود.ىذرأ التنك دقل

 أ ادذ وكت نآس فنل ب وطو# اةاعالاضر ىسفت أكل ىدن

 اراقماح تيبحأاذاببحأو

 م اوس اليلخ امندلافراحنال « نك ؟مواليلخىدعب املدبف
 اوققدو ان وقان 8 اوةقحو انواع رعش

 اوقتعأو انو ان باسحلااوققحامدنع

 اوقدغأو معن نم » ابثاعانو_حخم

 قمتمت ار ويطرأ 4 راراوروج م نح
 اوةنرب كيل امملاب + كولملا ةيس اذكه

 قدنصت ىف انا ىل لوقب لق نا
 نييضرالا سل امم تامر

 بارثلاىلا لحرلا برق دقف #« بابشلاىلءرامسكلااماذا ريغ
 بارتلاىلا بونذلا نم تدعو * بنذريغب بارتلا نم تقل

 هب راجلا ىلعرمو هذسح اة نالذ لا باكل اذ مم

 و ريمالل ةمهمةجاسىلا لاذ نبأ ىلاتااّعف

 اهعمناك ىذلا مداه: ىلا هتءفدفباّكلا ىفام
 نولوط دادز تاكد ص ةامنا اوهيبهذاتااقو

 3 7 ىلعر و !فةوالفدجأ 1 ىلءاقنح

 بح بع ءارالق نولوطىاهيبثعاو مداخحلاا س ر

 الاوْار ىذلاب ىنقدصأ هللاتودج أ يدتساو

 لاقو ةب راجلابلطق بر راجلاةسةهرمحانكتئلتق
 دج ؟ىلح واهل تقف مدان صقل هتثدف ىيقدصا

 مممو معلا بلطو ةنسحة ريس ىلعأ نوءدنع
 رص هلو ىت>لاوحالا هيتلقنتو ثيد_لا
 برغملاىلا تارغلانم همكحناكو ماشلاو

 0 ول لا ل
 ءازعلا#ت رد راني دفلأن ب رشعو رانب دفلأ ةئام

 فالآ :رشعرهشلك فتوسبلانايرأوءارقلاو
 هدق تناكورانبد ةثامموت لك ىف ةقدصالو راند

 هس تاموءامدلااك افسناكهناالاةلمج لالحت
 نيتئامو نيتسو ناك ةنسىىفوت اغلأرشعةمنامع
 لعءاليلااغالاعن كبهنال ءفام مانملا ىف هل لمقو

 ءاسور ىلعامو امن هّلالا هارصانالنم لطم
 (لاق 9 فاصنالاب ااطاٍباخلا نمدشأ انندلا

 هكر مهربسق ىلعأر قد انعشرأ تنكمهسن هلل

 تديحاف لدعلا صعب اندلع هلاك لاقفهتلأف

 ؟رةناللاقف مانملا هت رم تآرقلاب هلسأ تا
 هذه ثعمسامأ لءقوالا ةنبآ ىلعرءام هناف أمس ىلع
 ر 7 ذرم مث ءةعمس مهنمأ داون ةالثوةثالث فلخنو

 نمورانبدفلأ فالآ ] ءرشءبهذلان 1

 ة_عبرأ نالغلا نمو فال[ ةعبس كملامملا
 نموسرف فال عبس لمحلا نموافلأ نب رشعو
 لالا نمو سارافألا ةةلسريمملاولاغبلا
 ةثامئالث هيةهصاخلا ب راودلانمو نالآ: ةريع

 ةيرغالاو ةسر ىلا ىلا ءلابك ارملانمو

 ةثامعب أ ةنسلك ىف ةصاخ 4ناكو بكس ةئئام

 نمّومباوجلثملوقأ (اهعبار) رانيدفلأ فلأ
 ى زوملانءالقغتاامد رك ذمدقتملا نوعرذل

 ةبنسلا نيد عازنلاعقو هناكالذولاق ىلاعت هللا هجر
 ىلعورك ىأ نيبةلضاغلا ىف دادغبد ةعيسثلاو

 هيبا لكلا ىطرئامسه ءىلاهثهللا ىذر
 اصضغاوماؤأف ىزوجلانب!جرضااوبأإ - 1

 هلظعو سا ىف ىمركل !ىلعوهو كلذ نع هاا بك
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 اذا ناتكلاا ىفاذاو همأس أملا تك لاق هملا

 جربه سيلااملضفأريصلا د اماوديفيول عدشأ تركذدف هنفداو هينذأو هيج ر وهيدي عطقافس ملا كانت

 قاملثمالا همفاس ةكداتك م ةاهذ راعا لاف اح
 انور طانااهار الامكرت 5 نو. .ماهل نيقشاعلا واق رخآ

 بخلاقرسلا أرممسإ ؛هلالار ون ام<نوفرعبب ولة نيذراعلل رخآ ئرتعل ن نكيرلذ كل لاةفىناتك

 بذكلا,ءاوهالا فق ططنلا نعمك 5 مهرط انم نعى ب قاحلاا ن ءرص 00 لاى لاق ىلا قب وقر ودص رونو ىلع

 هفر'٠ لحدو ماشلا للا اب راه رذو ةرياارهخىف
75 

 اوديتساومويلانمانعىذماماوعد *« اننب»ناكىذلاىذاملا اورك ذنالو ناك مبهر ماعلا باتكلا مفدو ربل

 هللا مالسالا نمت ”1ثدّقف #* ىوقتو معوذ تاماماذا رخآ[] راشأ نءهبلع سدو هقدصا هيلع - سأل نم

 هلح را رار الاب 5 ص قف 3-0 صقن ىضرملادياعلا تومو لاقو لماع اىلا هاب و عمدت: ل ركب

 همعقو هصنم قدا * ىلوملا كلما لداعلا تومو ىلع اهب تلخع وقرئاج كيل ع تاقث كنط' 4
 همزعرصنلاب 4تدهشمكف « مده ماغرضلا سرافلاتومو سمالان اك اذاامأ لاَعف ثالاهب 'لمأأم لئتغلو
 همعلو بص+ ةءاقب تاق ل دوملا ريثك ى  تومو باتا! ىفناكامهي عفو هذ و ازيد ًاانافاذكه

 هجروف.ة#ريغااتومو * اهماع ىكت ةسجن كبس ةنرطو ابحت 0

 ران .اتضرالاف هنو - ع هنءانت د ىتقب ىئفقلاسلا -رخ هتديصقلوأو دا هةلاباعصأ نموه دبعلا نبا
 " هبلعودزتالو مون ريغ زهعلك فان نمرزتال ْ 31 هلود هقلعملا
 هيلا نويعلارظنتالغ « مون رهشلا فلالها!لالحاف 10 دجهن عريب لالط أوج

 انزحلاهيلاوكشداساؤم #24 دم س رغ توم نمها : ديلارهاظى مشولا ىئابكم حولت

 0: اذكره دل قرف ب اهو ىدنح نيعلا ةرسق 0 ىلع ىحساهبافوقو
 ا[ فايعتازام '« اشد ارنا كس س دعب دلجتوىمأكإمتالنولوشي 5 ٠١

 0 9 ١ 0 ةمادمنم تاقف تدبلا اذهز عانا(تئوذرت
 انلع اراهح مك.لا هلف * ىونلاب انيلع هّنلا مح 5 : مارهالا فات 3

 انعمح ناداملانان»ىف# اندر ىذااو>ردقاو 38 ليسا

 010 اةلظخلا ورع ؟وتاوقلا نتآاب نيفلا ةرقاث هريغأ)ا دهستو ساي دربي قوفح
 دلحال و ريصال م ولا أنآ اهذ «ىعم تنك ني-ىريصفل |تنكدق اهديلحدربل ىح اهلوت وت

 دمكلاوف حل ماا اهيعلااذا « ةعئانب هآ ام تاههوعآ دلو ىم كا مئالىرعد و

 باربلاواطتماناولو 5 نيهنعمف 'ل م راحاذا : هلوقر وك ذملا هذ رطةددصق نمو

 باعبام ىلا سوفنلا دوةد *ىوهلاناف لاوهفلافت الهاح تنك اممايالا كل ىدمتس

 باوح مالك كحل ناف «مالكلال 5كم ؛كزيمو دو زن نمراسخالاب كنمتان او

 باطخ سامح را نمهدقو 4 املا ص؟ مالكب رف هدوتمل نمرام اءححالاب ؛ كيتاو

 مدني وازهقهنمقالب فوسف * لعاجلنوصاالعلالذبس نمو رخآأ دعوم ثقو هلبرضت مو باقب
 دهعلا ىلعمقملا خالا هبانصصخما ب اندو صلاخمللا ماواذهذ 1 كلالهور رولا ةمالمرك ذ ىلعو (لوتأاهئاان)

 ' تاملظلا اهنسوع # ىلحت ءادوس براي : نب دجلأ نع ىكحام ترك ذ هملح ىشو ىذلا

 ناكل لدن اهليو أ د اهف نود اذان ريغصوهو اموت هسأ ىلع لخد هنا كلذو نولوط
 ءاوضالاب صخت نوبعلالقم اهناك لاعفلاءاضسءادوسو رد 1[] لاقف ئشب مهأ تنك دافءافعض موقبابلا,لاقف

 ءادوساا, ن وك نونجلالشأ « او.#تالاعع تنتجناانا نم ةيظح زياهدلا ىف ىأرف بهذ ةاودب ىثنثا
 نالكلا د وساهم بحأأ “4 ىت> ناد دوس ااهنط ب حأ : ماكس مو: ا م

 نيلاو دعلاةتشنم اب انلاتعخرالا ' رح[ نولوط همبأ ىلااهقبسي نأ ةبراجلات يش
 نيذلةد رضا صخاب هل انملعونحت لادن زياهدلا ىف ةداسلا ندواردجأ تلاقإ 0
 هناهملا سوفنلا درو « الذ كلسفنتدروأ مغ لقب هرماي مدخن ضعبلا ااتكبتكو اهقدصف

 0 بهذادجاللاقو ةر و٠ هريغنم ٍباتكيلا لما دا ال .ه 4



 نع عاشو سانلا نيب كضْصف رة كباس لكىلع لا اد 11170117 ل مابا 11
 «بفملل امش الما هذ ىطغف للملا ىلع مال بال ءاحرلا تانآ 0 رس نب بحتس و هللا هل ن-< نأ و نأ بكسو هتداع ىلعريزولا ءاح حابصلا عصا الف رضلا || عزنلا فوهورضتحلارض< نأ ضئاعل زوال (نيماعلا بر هقف دسجلا)

 رخلا لال هذ ىطغ هنا كلا نظف موئلاةحنار
 هباوف ضعب ىلا ةعقر املا بتكسف هنعهعاشأ ىذلا
 هسأر عطقاف ةعقرلا لماج ل-صو اذا اهف لاقو
 تناكو ةعقرلا محن مئات هدلح ”الماو هل“ او
 زيظعلازئ اولا ةعقرالاهدمب بتكسالن اكلم ا ةداع
 جرفن ةلصةزئاسامماهمهوأو رب زوالاهاطعأو
 افتاوئالملا دنع« ل ءىشوىذلادساحلادح وفاهم
 ةَرئاِسلاَمَف ةعقرلا هذهامرب زواللاقف بابل ا ىلع
 اهلص-اف بهذأ ىتىلا اهعفدا لاف كاملا ىلا همك
 هب لعةفامم بهذذ هيلا اهعفدف كيلا اهلحأو
 ىلا مولا فر زولاءاساسإ ف اهسفاب وتكمناك ام
 هلأسو هنم كلما تحت” كلا ىلع مال .ال هنداعىلع
 هنن وكن ناك لهلاَقف هلاهرك ذفةصقلا نع
 موف هيناماعط ىتمعط أو ىتفاضأ هنأ الااللاق:ئم
 دعب كلما دنع سمالاب ىف تدطغ كلذلف ريْثك
 ثلا هللاقن اذهريع هندد وىئد معأالهيلعمالسلا

 ىرمعس ناسحملا نأ مول 0 كلوقىف تقدص

 لو ) هتءاسا «ىسملارش ا فكيسو هناسحاب
 سلثملا نءىكحامترك ذولدلاهذهرك ذىلعو
 ثالمملا نام دان اناك امهنا كلذود علا نب ةفرطو
 امهل رهظي ف احجبق اوعه هاوسوف دنهنب رع
 ىلا امها بتكف كلذدعب هاحدممتربغتلا نمامش

 امهلتةب سمو نيداتكن ب رحجلاب ليقوةريملاب هلماع
 #2 هلصب امهل بتك هنأ امهمحلاو هملاالصو اذا

 مشب قب رطلا ضعإ ىارم ىتح اجر فن ةزئاج و
 هيا ف لمشلا لمع وازيحخلك ايو ٌُتدحودو
 نم قحأ مويلاك اش ثبارام سإ:لا لاقف
 ءادج رخآ قح نم ارامو خيدلا هللاقفاذه

 ىذلا نم ق جن كلو اودع: رءاودلخدأو
 ةفرطل لاو سبا لا نارتسافه دي ىف هفّدح لمع
 اشان.طعي نأدارأواو كا ااعهدق امدح او لك
 انياتكمفدن ملهف ةريسلا اىلإ اهبل بدكم اوان طال

 ةءارقلا نانسعال اناكامهال امد رقي نمىلا
 لاف ثلا نانك خال ثتنكام ةفرط لابقن

 هفتح لم نك نوك الو هنحتذال هتلاوسأتملا

 رظنام لف ناتكلا هبلا عفدف معن لاقف مالغابًر قتأ

١ 
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 شطعلا ناو ءامرضتلا عرب نأ بهمس و توملا دنع نيكل املا تاتا

 لوش لالز ءاع ىنان هنأ درو هناق ناطيشلا لالزا فاخمذ عزتلا ةدشنم بلغت

 يوقعي انديس هاعدإ تامملا دنع تامثلا هللالأس: ك.مقسأ ىتسىريغ هلاال لة هل
 لع هب كئفاك ام قدصلا فسورب رش موب ريشدل هباع هليا تاوانص (ىنلا

 ةخاح ليخب ىلا كلل لعجالو توملا تاركس ْكلع هللا نوه ءادلابالا كنتراشإ
 لئاقلا لاق

 ىنكساب تيدان اهمدقي ردبااو *« ةعلاط فصلا لالخ نم تدباسا

 نكت ماليا ىتفرسعم تبلاي « ةبكاب ىهو تل اق مث تضرعأف
 نغلاب مي رلا مسن ليعاك  اهلغبعمدلاوىعدوتشلامه هرب

 نكت م الابا ىتةرعم تبلاب «ةيكاب ىهوتلاقو ترمس امم
 عادولا لمق نم ىلا بجأ د ىافالاوف نممسلا فشسرل رخآ

 لذلاببءاوملازعىسهتشأ الو ةنع اعبج ايندلالبقأ الف رخ 7 لاقو
 لخلل ةنماهتبعفىراالثل#« ةملخ عمادملاءالك قشعاو

 هللا هجر ىبشدكلل!نيدإا نب زةمالعل اىلوال

 اماه واهتسح نمىتتسنامو «اهعولط فيكس ؛ثلانا تبت

 اهئامحنمىوس تناك لهرصعلاىدإ * اههج وةرفصنا ميك لاقف
 مفار لاق

 اعْسلاوه ىحاصاب ىوهلاناف * ى رااملئمىوولا ناك نا ىلملخ

 اًةقحو املعاف لذو تاوه « ىوهلاامنا العت ماتت أ ناف

 اقلط لابلا معانودغأوحورأ * امركمار تنحرف اذانأاهف
 اقوم ةبابصلابال_ءلذاريسأ « لزأمل بحلاب هللا ىفالتبا اذنذ

 مارح مالكلا اف اًمدملك مالس كيل عىوهلارابداب رخآ

 اوما و مهسدعسمالاب كل فوج اوحخانأ نيذإاانبامحأ نبأ
 بيبحلا نم مالسسلاب متقأو * بيقرلارذحنمفرطلا ضغأ رخآ

 بي رغلا ىلع بي رغلاك ملست * انيَعَتلا اذاةاشولا فوحنمو

 مودقلا مون ىتعو رنم اف # اياربلاب را, .اعئمدق هريغ
 ميلفعلا كاملا ىلعاهمتمدق بوف ذ ىو فاعأ الفيكو
 مرك ىلعتمدق ىنكملو * اداز ىدن نيبتمدتامو

 ىلعلاو مراكملا اذايدفانبلع «الضفتنئماةلضفلااوجرت كاني هريغ

 ,ءاجرلاعطقناو باونالاتدسنا اذا ٠ هلذفرثكي وح رتئذلا تناف
 ماسقأو فازراب دو دح نكل #* هنوذ طرف نمىتغلاٍفزرسبلو ريغ

 ىتارلاب سدانم هقز ريس عرب « هيدحلاىيارلا همر ديصلاك
 عفنا ىقارف مهل ثيأر امل « ىتبحأ نارفىعتءزعدقلو هريغ

 عنقي رمست اب فيعضلا تا ةر وزب مانملا ف نماةتبغنا

 مفدي وءاضقلاىف مصاخ اذ نم «* انتاتشو اندعس ءاضولا قدس



 ع
 ., نوعجأ اوةرغو هجاومأو هنارابتوةصدطالعو

 تعس تأت املانب ةادعلا نا مب تعنردق ءاياعلا ةيار4نماي ريغ [] الاهاالهنأث نم لاق قرسغلانوعرف ملأ الف
 تعسنااهفرت ناو لاك:لانم ةرئاد ءوسلاب انل اورادأ دقو ْ هيلعلب ريس ل عش لم ارساونب هبت نما ىلا
 تءعحرامراثلا س.هاب تعطقوا « ةن<ثملغلاب ىتلا رودصلانا 5 لودي ورعلا نيط نم همفىف سدي مالسلا
 تعبط دقءاذغبلاىلعرولةلانادب ةساب ىالخالاو كلل تعم ةص#لا فو نيدسفملا نم تنكو لبق تد ءعدقو
 تعع#“ام_ضءعب نعاهلعناذن اكن اوي هرذاحت اسهأ تنباعول فيك ترعرف نم هنأب رح ن علل بسم ارصم لن نأ
 عمشوالا ايلعتسماعسو #« مسقاالا أ قاضالق 2 هريغ بكرف ءاملاانلرحأفا رثنكتا هلاطبقلا لاقت
 هطالاللذاد.بع كحال « هلذأ نم نكوزعلا ب هحاف ىلعنواثعاوا عج وادثافادثاقهدونح صو
 دحألاوكث:الواولعرتساف « ةبئانلامتدفكتباصأاذا هريغ نءلرنو هنورإ 1 شو م-مئاج رد
 رعملادحاولاريغدئ ارشلا دنع «' هب تاغتسملا ساو ثمغملا اف . ىرحأ :ىلاععت هدنا ىلا عرضت و ةثرابامث سداو هسرف
 اءسفبهدحو وولد ريح هان اقءاملا هلىلاعت هللا

 ديسالو هتمعن ىفأش ل>رادبع ىفريمالالوةدام
 بتكحف:ةدايسا|ىداو هتمءنرفكف هريغشل
 بعصم نب دسلولا سايعااونأ ل وةن اهن نوعرق
 . || تأءديس ىلع جراخلادبعلا ءازح ناب رلا نبا
 راك || قرغلاههلأ الق مولي رجمذخ ا نرصلافقرغن
 كلذو ىلاعت هللا هقرغأو «ةرعف هطدن ل. رمد هلوان

 رص هزات نمو سرافراح نم مزمل ةلارح ىف
 ملعأ ىلاعت هنباو

 (باطتسملاهرئاط عمو باسبلاةناخ)

 0 نوعرف ل نمؤم نالبق (اهلوأ)
 هذنهأ أرق نم نأ هما نب هللا دمع نيدلا فيقع ملاصلا ئيشلا نع ) ىح) 3 را 14 راك 0 0 تورعأا الثقات ا ةىذإاوهون وعرف

 ' هذهىعو لاعت هللا مرك تدنق ة-ال نيتعكر ةالصو ءوضو دهب تابنالا ىلا هيايعس يلج رشا (ىورإ) نيدجانلا نمل

 انيقبام كرك ثلانقفوو * انبلع امعنلا م: ىهلا ةعرالا || نوعرفام_هماف ىسوع نم اهنا هلالاقو توعرف

 سب رغب ةدلى لقاعاف «* ةيرغشختالف لمءاذتنكاذا هريغ

 بست هلهأ ىف نك م/ناو + القاع ناك نمردقلا عفر دعل

 مسأةباوجلانلرتق « لاؤسلابالاع نكمل اذا هريغ
 معأالكباوجريفن « تلئساوف تك كش تنأناف

 باوصلا مم ىف هاطخ دعو * بنذلك كبدبحنم لمت
 باع نم اوفر سم ف « اينيح بنذىلع بتعتالو

 براغل كننع ىأرلا نا ل دوأ د“ ىنا معز“ مث ىودعدوت هريغ

 برام تناف ىادعالا ودع *« نكت مو ىل نال نكت ملاذا
 وهف قددص قردص «نك نءوىودع قفاصىذلاىودع هريغ

 بحاص رهدلل

 مالكا عطقناو كاداع دةف أي ىداعتنم كقيدصيلاو اذا رخآ

 ماّئلْلا هاوهب كاذو كل * ىواسملا ديرتي همداشإ

 انيفك دق امالواش ملي * مهم ىف لوعنالاناق اك رنمنوءرفام هل لاق ءارضحأ الف هراضحاب

 انيك انلتنافتئاضاذا د نكءاو سسالودحأ ىلع ىلرلاقف كلن رنم نمؤحال لاسقف تنأ هلالاق

 انيلءرولطملكنوهو * ىناوعلاولوهءدراانقذا لاةفلوقلا اذهب هدصق هنن وعرف مهوتفاههم ر
 هرذاحأ اهف هب ذوعأ نمو *“ هلم امفهي ذولأ نما هلثمو مث هلت قالى نيد ىلع ود لج ربىلا | عبعس نب عاسال

 هرباعتن اماظظءتوضء مالو 0 هرساكت نأ امظعسانلا ريال لاعت هلوذ نعمك لذف نم ملأ لجرلا لسوامهملص '

 لكتنباسحالاىلع امون ب انلئاوأ تمرك ناوانسل هريغأ| ءوسنوعرفل ا.ناحواوركمامت“ اسدتلاءاقوف
 اولعنامدوف لعفنو ىنب# « انلئاوأ تناكصام ىنبن تسكعناو هاسعفءوساامهنملك لب وقف باذعلا
 لاح لك ىلع ىبعالا نمريدخ »* هضغإعمتوقمملار وءالاو هريغ اهنان) هلدابالائسل اركملا قدحالو«:ام هيلع

 عسبس ىهوال فيك ىةرسك * أهنف ىنع تلفغ نا همس ءريغ م هيلع مسد موللك هعداذارب زو لوألا ضعبا
 ىسلا نفل ىنال) هناسحاي نسما ىر دعت مال سلا دعب ل وع

 حيسف امندإا ىف دنلا ىزرو #* اهاضنت ةعساو هننادالب لوةلااذه 'لرت, الت ءاسا سم ارش كي ف كمسو

 اوف ضرأ ميت قاضاذا« ناوهىلع نيدعاقلل لقف ىسفدساهدسق كام ادنعأبرقمتاكو مون لك
 انبأنمءاملااذه ب رن نم هب هترثكو عمدنمسعالفل 2 هريغ | ريثك مون هبفاماعط همعط و هفاضأ نايهك الهاف
 0 هتمدةيذدإار رولااذهنا هللاقف كالا اىلا هاجم



 قار رخالنا مهرمأو هموت عمش نوعرذ مهف 10
 ثا: حك مف كيرلا عصب ىحل سيث ارسا تب قددص لكل ولم كنناك *« ىتذ نك: لاحرلاتةفارتنأ اذا
 هت: مدعم ىلعو مهلط فنوعزف رذن كييدولوللا قينر لكداارلا ديكاا لع 5 ادراب وان دع ءاملارعط لل ثمنكو

 رئاسىوس فلأ ةئ امعيسو فلأ فا[ ىفناماد تادافا هذ ىرث سلح الو د هحراطن لخ الفنامزلا الدش. 2 هريغ
 ليما مهدنماهلا نوعبس هيف ناكو 3 تادارفنالا سوفنلا رب دقن <« ادرفنم تععصأ اذا ىنلت الف

 ركج .ءفناك (لبقو) ا راسوعوس قونامزلاناخاذاقددصالو + هتدوموةص:نمكنامزْفام هربغ

 اهريغئوس ميهدلا نمناصح ف إ ةثامتوعرق ىقكو هلق اهف كلمن دتف عدد ىلا نكرثالو ادب رف شءف
 ناك (ليقو) م_هدلا ف نوعرف تاكو ناولالا نم عجيصلا ءاقولاب كيم قئاو 5 ىالتوف-نا 'لذحاوأ م 2

 ةئامهيدي نيب ناكو ف 0 00 ا عبق ريغ قيدصلا حقو * ليج ري ودعلالبمف
 ااا 0 ملس هنطابو هيحاصأ د لمح هرهاط ءرما بح هريغ

 برش تام قلن 'ءاصعب يدوم يوم ذا اضقلاىلا رومالا لكو 8 اضرعم لمبه نعنك ريغ

 هصالاراطتةناو ىلاعت دنيا 0 مودا حل اضغلا قاضاع رو 5 3 !اعسنا 21

 مدصت فيك ىسومأياولةونب رغما 1 رعش ببيل وأ سبح ىلعالا او رلا صقئال ) مو هيلع هلبا ص لافإ 0 كا 3 2 تقرشأ نيحنوءرغب مهاذافاوراغأو ةدانزلاةياغ اضرعتم كسحالفع ن« اشدام لعفب هللا تالاور 3 7 لباس وب تراس اضر هبقاوع ىف كل * بعتم صآبرأو

 لجو ناو انلتةانكرردأناانعلج نوعرفاره هدزف انسح هتدلوأ نمو * هدرت الو عبقلا نع مث
 ىءارتالفىلاعت هلوق ىنعمكلذوانقرغرعلا 3 نكت لو ردم د اذا ََ 01 جيء

 1 ا اور : محر ىوذ اوناكو لو لاجرلانيب * ةعطاق فاصأالا ةلةلزت لو ريغ نال لان وكردملان ا ىسوم باح لاق ن اعلا 1 0 ع ل ١
 0 0 00 0 ىداعت نم كل>ال ىداع اذا + فاصتنمفاص: نمل ميدص هريغ

 ذاب ؟قلغنالاقو هن 00 نا ىدلبلا مو ىلإ هب دوت م يدمر بعدو
 طبسسلكلاق. رطرشعانثا «بيفروظف مظعلا انمممرق نم نيمل لساتاح د رادبرق عم ض ارعالا ىلعاومافأ | دوطااك قرف لك ناكف قل ةناقىلاسعت هللا نذاب 1 ا 1 اك قرف لك ناكف قل ةنافىلاعت هللانذ انع مهدءبكانم مهب رقف « مج رقبانوشحوأاموقهللا ير هريغ
 اسدب راصفراصلارعق ىلع جرلاىلاعت هللا لرأو ملم شيعلا مب نازحأ ىلايل *« اهروثور ورسلا ماياي واحب و لسبملاك قب رطل كن ب ءاملاعسغتو او قرط 0 انلمث عم هلانلأسانكو.  هريغ

 ور ىف طيس لك رطل لست ارساوتب تسال || .١ مسخ لول عما قنا يع ونال ديل
 مهضعب ىر ك.اشءاملارادف كي .ثنب تأ ءاملا || لسعت مون كييدلا مانأ ريش توكسلا قالا باوح طارضلا تسالا لبقم ءازح ىلا ىلامت ها جوأذ اوفا_ةناضعب مهضعب ىراال 1 مكنم هللأ نول مشحوأو د مراد هللا معبأ ال مدعاست

 لردأ ىّتح بيه نم قافنا دقرعلاىلا اوراغنا ناجح هود لخفلا برو * ىروض-فبغرتىلأشتك هيمغ هموقللاقفالغنم» آررعلاىلانوءرفل سوال هداعسلا كل: دبعلل ولأ نذل جرووشملاب ىبغحا تتار نيملاساوربعىبح ضءب مالك مهضعب عمم واضعي 0 خا لاقو هلجر
 ناهموت راهذرحلا اولحدا اوةبازنءذلا ىديبع ناوجلا انأو ىدنس كرمال اخ اهعم تاقو باكا تابقف

 لح داكر كلا لخدافاب رتنك نااولاةف هواحندي ىلابقاب ىلابقاةحوداب كيلا « ىنمأ»ثلذم ناتكنانأامو 2 هريغ
 ناماهةروصىفلب ري_جءافن ىئنأ نوعرف لب قابحأ نيبمقمهذمركذلاف * هتحود ناصغأ متن نسئامام 2 هربغ قنكلو مهد ناصح ىلعنوعرف ناكوىموم | لامآ لايذأ ىفرثعأ نالع « هيرورسلاطرننمنيتأ الا

 ضاعنو همدقتف لئاسىأ قردو ىثنأ سرف ىلسع ءارلاو لعفلا دمج رازالا فع « ىضموهرثو هنمرهدلا ىضتفاالا
 قرعلا مقاهي رتوعرف مهدأ مش الفرعلا ءامالدر ولاكو در وال ءاملاك 4 هلءانألا دسهي افلح هل متنك

 م-جاوأ مهو رعلا ىف مهرخ اراص اف «فاخ مهفأكنمهناالهج سس و. ع الهام مهغت نآءانع شلأ هريغ لونا مهتقاوأيشءصأنمنوعرنكلءمواهرثأ|| بيب رحريغنم هنمذنالو *« هبرحت ىتحأساندمحتال  هريغ
 دوساوءاملاملاورحااافرط مهماعق بطن احرورحلاب



 ذك دتوهظعو سلاح «عبفىزوجلانب! (لاق
 يطخو طاممد جلو هن نررككسالا سوكعمك :مىأرامدسفنال « ردق ىلع ىر ةي واما 8 جيلخ نامل ةعبس تناكح !هنارابنالا هذه لوتس كيلا انهاذ شي ا ىواطنل] || نع يسم“ قىودهملا(لاقوإ) سفنلا ف هعقوأو داودلانع هيأردلب و ب وطحلاف هؤارآ تضرامت اذا وبن جاخلاناك لف مااكلا اذه نسحأ |. هارح أ ءامرجينوءرفرذخشي رت وشاثةركتش» ايركعساان دا تنف | نيس راربا قتعمهوقتعامهقرف « مهدسسعتءاش اذا كولملا نا هريغ ىلس دل نوعرف نع هاكحاسمفلاعت هوقرك ذ

 لوةءاضاأرخآ ل
 سودرم» 2

 هكرشرودقملاهدانعو * هد.حوت هظءوغتا < لوقيرخآ ضرأ لو نم عر زتانهانيد و مطقن:الولص ده سوب.ااورضلا عج كذعلوز ١ هيدلالا ىضةداملك امضارنك اذه عيطخواهنب جانو مورفلا جلخو فنمجل“و
 كولديععوضخ ىروض> عم « ىدبمو ل 0 1 ملاعملا كلت لاعتهنلا صدد ةو اهرخ [ىلاريدم
 يل يعم أ 2و دج ىلاص ى سهما نملصو ىهتشا ال هريغ ||| لافشالا قايد مدا ز كرش رأت ل ناشال ذم لارا ال ام 1 55 1: 00 ناكوسهذلابةصوخ جابدلا ةيبقا مولع هموق بهذلا نم راطنقب رع طاريق « هدتعق نا ملعاو زعلا 0 2 را حق وا 3 0 ا ا ل ل رعأإ يل 0000 06 ]اق ندد 1 ةلاردفلا هس انييسنمو ..هرغ ةنسحلاربانملاو سلاجملا نم مهل تاك امم ركلا ادغت» فوس امون قبب نف * قحالم قباسالا سانلا امو 0 ماع (لذ و مورغلامب ركسلا ماقملانيرسفملا اةادللو كيل لشن كلتو م ىمالاو دلعا الر انقل ءريغ شعب .(لاق) مرت ماس عز زرو تودف ا كلا اللررسم ء كفن تنال 3 كتاو تاكد كاشير" انىلاعت لاقونورعبارناك امو ليم بحوم نمال كوافح * نع؟يناف ل1 0 0 مسد ناك امان اتاك ىلوأ دولاب سوفنلا مأ مدق د عل كيتا : ىداضأوهو لاقفلاومالا كل: ىل-ع سمطو

 0 دسح هاوحام * مدو معاك للعلا امنا هريخ 1
 هللاهجرءالضغلا ضءيدشنأو جرلوجلا ىوذنمفولاب * بدأوذ لج رتزاوبول 0 0 5 نولقنب ةفئاطوالانونرذ:ةنئاطوىراوسلا حدق ل-> امنناد انزك « ىتنلك باد الا اذكو

 ءافعضلاو نصند و ناكل نلز غي ءاسنلاوف راخلا

 هاعدلا ىتلع ءاود تلّمف « ءاود ىدنع للا سبط
 تب رغنف مول لك قامنودو ةدرض ماعلعج
 هّقذع قهزع تاغدتس رش دؤبلو سعملا هيلع

 3 انفش تدرب يي السل ةقلم لك نقر 2 ام داس كاب عملا ىلا مهتوب فاوجر سن الثا هموقمالسلا 0 0 0 ةءافش « انيسحتلتقةماوجرتأ ١ لاقد || هيلع ىمومرم افال.لرصمنم مسحت هريس نأ 00 0 6 رورو واه اروظ مالسلاهيلعىومومرمأ ةدشلاهذهنمليث ارسأ ْ ءاغشلا اهقعن هللا 7 1 1 اللا ىنب صالخو نوعرف اله هتلادارأاملوارهش ءاضقلا اهملاح و اهكرحت هب ارطضارمالاىرأ لجران 7 11

 00 1 هلقع موك هتبحل تلاط نمنيحدعي لئارسا ىنب نم طبقلاىانزداو لك هللاي خاف
 ١ هل ف ل رع م 0 . 2 0

 0 : 7 لوتف 35 ل ا ام هريغ ىلا طبقلا نمل. ارسا ىنبفانزدإو لكوم-هلا
 ا عتم ارهدهتسراف د عفان كربصن ا موق لاق دقو ىح عسهفدب اواغتشاو مهلركب لك تاف طبقلا 2 5 واهاوسىس ال دولاوه »ع هواود ءادسحلا تاىل لح لاقو ىفتوللاهللاقلآو هيبأىلالك عج رح طيقلا
 «ثاقأ نسح كير 5 نمف نطل نس عال هريغ فل ةئانسمالسلا هيلعومومجرخواونعصأ
 هئاضّقنا دنع كلع هير ا ني رشعلا نيانودعدال لئاقمف لأ نيعبسو

 00 اا «ةرورطتلقرعشلاترصعاولاف هرب
 00027 ةةلارلا هلم« ىعر مرك الفرابألا تلخ

 رقم 4 دع ريصقملا نم 35 اموهكمل ا قي دصل ارذتعااذا هريغ

 | 24و لكةمش ميتصل | ناف 3-0 هذعمعءاو ل ئاغ> نع هذصف

 مهلوخدموباوئاكو هريكل نيتسلا ن الو هرغصل
 اناسن ا نيعيسونيذث |مالسلا هماعب وعر عمرصم
 يحاول سانتف ةطعنب (لاق)ة أ صاول جرن نام
 اوراسف روك ذملا ددعلا ىسومنمز فاوغلي

 ردن و مهتم دهم يلعن و رهو مهتقاس ىلع ى ومو
 هرعغ



 و بح هيف بح لك نامز رخآ لاو

 لاو

 لاقو

 لافو

 هريغ

 املا

 قاذيول لحن لما
 قات هل ناغتلاف ىفانف ع فافن هدعاضب ىوسمهل
 رودت مانالا لعتونملا جرو دو وو رختاممل اة كمومه ضع
 روذعم الواهف رذاعال دع فاكم ءاّنقلا رادفع ءرملاو

 0-3 ملا مك ىلا لك *« لئازلظكامندلاف سانلاو

 رومأم ا قس سا ال د دحاو حونملا كلا او رسكنلاف

 ىديعلاقةءاستلئاموى + الوم لاق دقلوأ موللك

 يدحو تنك اذاىميئؤماب ورد 0 ىف درفت اذا يعدناب

 ىدعد كلاح ناك فدك ى رثذ د قاتلدعي ناك امىردنتنأ

 دع هللالبضف دعب كملع ا ملط تحت دبع ضرالا لقي
 دنسلاوءايلعلا ه متن او أمون 5 هيلاطم ىتسانمة.مرادام

 مئات نم هلاماليل داك هي هتبجأ هبلا ل ليلد برو
 عفاش ريغمدنع هادم رك  هناثلث هدذعىل عفش تسمو

 هسسرغ ىنج لاني لكف *« مالكلا شف. سانلا نم قوت
 هسفن ىف مساابرح نك" هضرع ىف مذلا برح نذ

 ليلق نيلعت دق اك ىلامو *« المت نيرثكملالاعفىلاعف

 رطجن هلنمالارهدلا دناع له يان ريعرهدلا فورصب ىذل اذا
 رردلاهرعذ ىدتاب رةةستو «فدج هقونولعترحلاىرامأ
 رهقلاو سلا الا ف سك سداو# ددعىذربغءموحن ءامسلا ىفو

 دناعت رهدذ ر ,هدلا اذه كيلع 5 هعنر ٌكريغ لاناماذال ست

 دئاز جرو هسبق هاف قع اصقانلاتشد تازبااكناك

0 
 انععضد ام ا“ انعم اندي_س »انك ام نبأ * انك وا نأ

 انع بيغلام « رهاط لزب / *« رضا انذنع و رظانلا ةمنم

 انثعاملوط دي هللا نام أ ىف دي هللاودودلتع د هللاانلعحدق

 ان أم د هناسحا ىحت رت * هناطوأ قو“ هنالغ نم

 انلظفح وه م«. سانا ديس « ساب انيلعام » سافنالاعئاد
 انعمسيحل او ءنيبانمفاخن شاهي شع ةذافو *« شطيىفانلخ

 انسالا ىنلاو *« فطلاانب وه « فرمعدن: فدك فضلات

 انك امه 5 “ع انوضارن<“ اميه ءاشوأ اننفيءاشنا

 انما يب ىفاذ» لك د 0 * ىماولاىلعام

 انتءانبلق « ى م اذاو « قلطملاهنلسح « قدعنلزنم
 دج امىالوىلاوكشأ تو «اودقردقس اكل اواجرلابوث تسل
 دقعارضلافشكل هءلعنمو * ةيئاث لك ىف ىلعأاب تلقو

 داح الوريصاهاج ىلع ىلام اهلعت ثنأ ار ومأ كلا وكشأ

 دب هيلا تدم نمريحاب كلدلا # الهتيم لذلابىدي تددمدقو

 در نملكىور دوحرحو « ةبئاغ براياهندر# الف

)2-( 

 ءصربريغنمىأ+ ءوسريغ نم

 اران نعالار واعاا بتاج نم سن آارصءضرأىا
 عفونكلو ارون ىأراغادهاجج (لاقإل صب أ ىأ

 نمئدون اهاناإف هنطىف ناك ايعرابلالا

 نعىذلا ىداولابناح نمىأ انعالا ىداولا ئطاش
 ه.لعىءوملاهق كروب ىلا ةكرابملاةع ةملاىف هديك

 اهتمحان ىأ ةرصغلا نم اييئاهق ثعب و مالس 1

 نيملاعلاب ر هللاانأ ىناىسوماي ناابانع تناكو

 تاوئىرهق ةوىءاط تحت ق قثال_كناء-.جىذلا

 ةبح ىأتاحاهن اكزتمت اهآرالف ٌكاصعقلأ
 لبق م تعملا مبعد واريد مىلوةعرم هبل 1 رسل

 الف نيم ٠ الانمكناف دال اولمقأ ى ع ءوماي هل

 هاضيب جرت كبف كدي كل-أ هوركم كلان

 كحانجْكيلاوعذاو

 كنعهذنلل ارددىلع 1 : عضاك أ به درلا نم

 عزن نم دعا (كلاق) همحلا هنياعم نمينعرلا

 ٌنكناذف زفلاه:عءبهذ هيلاهحانحدرف غ ئد نم

 ىلا كب رنم ناناهرب ءاضيباادبلاواسعلا ىذ

 فو) ني كالا مسمن ا هئلمونوعرف

 ىموم لد لاق هيذم نب بهو هاوراسم (ثيب دملا

 كالوةنجلا كلو هّللاب نمآ لاذ مالسلا هيلع

 كلذ قدر 2 تاماقر واش ى- لات ككلم

 رك ساو نانا عل ربمعا لمعت د هلاثنأ انبلاعف

 اعاوفاصنالاولدعلاكلهّببالو ةب ادى ناكو

 نياق ءوس ةناطبذس# !ثيح هللا هكلشأ

 هلاتاموأ_عمو اههع :راض نم :و تو راق وناماه

 ردهتو هوسءانر هل ضاقأو-كءدارأ اذاىلاعت

 لوعي تء.حلئاقلا

 هلي رقنعلسولأستالع ءرملا نع

 يدعي « تراقم اب نب كر

 ١ مهرابحتبح اصف موقىف تنك اذا

 يدر ولض:ىد رالابم#ت الو

 ةنامعترأ نوءرفكلمةدمتناك رببج نا لا)

 اهنىرال هلاس نب رمش ع وة 3 "ا عس شاعر كاس

 ىمجحو أمون ع وجةدملا كل: ىف هناك وافاهو ركم

 لزب / مذ ةيبوبرلا دالة ءاس عج و وأ إيل

 هر ' الالاكن هللا ذأ ىتجةهعنلاهذهىفالوم

 ما تلعام هلوقىلوالا سابعنس !(لاق) ىلوالاو

 ناك ل بة ىلع الا مب رانأ هلوقة.ناثلاو ىريغ هل [نم ل

 ةرخا الالاكس ل ةوهنسنوعإ رانيتمكلا نب ١

 راجعا افوع !لابراهتلالوأ ف هيسذعت ىوالاو



 خياشملافتوملاعرسأدقو هانمالا عذب ترماأدك
 را اذمد 2 نم انل قس ملاذ هىلع تدءدناو

 داوخ ةنساوك رثب و ةن اوك ذب ناتو عءرق
 ةلباقلا همقلتالق عذلا ةنس ىف مالا هءاعوموم

 همالثلاقو هتءاهوا_ جااهق هين.ءنيدروف مال

 انتريصخ أ ىذلا بولطماوءاذبذ كنباىلغفحا

 11 لا و ةيطيقتناكا الأب ودع هناةنهكلا

 اهلعاولخدأ الف مالسلا هيلغىموم مال ةيفاصم
 5 اوةقرت ف هتفاذر «مدروأ مك ناكوةطرشلا

 هيدح ندر وتلا لاتمام او-رخالف رونتلاىف

 اوان هلتعم4_صنا ىلاعتثهلئااهه_جلاقاملاس
 نم ذاب رم ىلاردهلااهفاسنر حلا ىف هتفذقو
 ىدنوءعرف سول_>-قفاو ونوعرفرادىلاليثلا

 م> م تنب ةيسآه عمو ةكربلا ىلع ثقولاكلذ

 هارخاب نوءرف سصاق ةكربلا ىلاتولانن نعي

 0 فيك قاريسعلا هذ نوعر ةءارف هخذو

 مي ذيت ساما ةيسآ4تلاعف ا

 نأ ىسعهعدف ةنسنمربك أ اذهوةنسلا ءامأ
 انعفني نأ ىسع هإةةتالو كالو ىلنيءةرق نوكأ

 تانيلاالاتوهرةاداوالناكو اداوهذخنوأ
 هاف هزعريسصدال ناك ثيحاري دا بح هيحاق

 كَ تع ًاورلاعت هل اوكا ذذ سابعنب !(لاق)
 0 لقي ملف اا هلت عمذ ىمةيحت

 هباطىفتح رخت يرسل علا كادت

 تاحدو ىلاعتهللا ريس 5 هرمأ نعص عقلا
 ىأ هلفك, نم ىلع كاد لسهتل اعف نوءرفراد

 همأىلاتاسراف معنةمسآ تااقهعضن وهعضرب

 كلذف برش. لعجو هل.ةنا ميد هتطعأو هتءافل
 ىور و ا مءرق: ىكه م ىلا هان ددرفىلاعت هلوق

 مايأ ةينامت ىقاوكلالاقو ماي ةعبس ماقأ هنا
 كلذ هلع هنأ اوةعضرص ىدث ل. نبال نيمااملب

 سل هيؤلفكت لاقل ملدا لع تلاقذ

 هاندف هن 0 -ددمطة:ناذ اهم ًادنعتكفةنا الا

 هدأ غابالق اداوداذ_خاوة بيساو نوعرف 8
 رم هلي لمه نم رخو ىطيقلا ل -ةقو د وةساو

 الو نيملاظلا موهلا ع نمىن#ةبرلاق بفرك افئاع

 منغلا راب: توات داو نيدمءاقلت ه-رل

 ل 5 ةروهثمهتسقو ننس ىأ م ىلا

 ند ارستع م أنا 0 هلودى راع

 هزهاب راسو لجالا ىسوم ىذتاسأ 5 هب الا كدنع

 هريغا

14 

 هدم ف عطقيال فءسلاف *© ىنغلا و هلحرلا لصاوف

 هدنز نعراطام اذاالا * اهسشت قرحال راثلاو

 (رخآلند)
 رطخ هلنمالا رهدلا داع له دي انريع رهدلا فو رصد ىذلل لف

 رردلا هرعق ىدقاب رقدستو د“ فدح هقوذ واعد رعغلا ىرت امأ

 رمقلاو سعمثلاالا فسكي سيلو « ددع ىذريغ مون ءاعسلا ىفو

 لعالو بررال ةياعسلا ىشم * اهتراجتدب نم اهتيدم ناك رخآ
 اهدقاثأام نابلاسيضق لاو * اهاجانأام لمرلا اك لاقف لاو

 تافيضااىرق ىلءنوعراقتي * مهمايخ قي رطلاةجردعاو رض لاقو
 نارينلا ىلعايضحىرقلا بح < هسفنب دوح مخدوم داكو

 هقد رو وهنضغىهزب حورلااهب 5 قاده ى 11 و تقتناام هللاوذ

 هقوشدال يغرك ذعذاااذن مو * ىَ اب كنالمق امل تقتشالد

 ردن اهقفآىف تنأ ءامعم امحو «اهسوكهحو روناذرأ هلال

 رطقاهم لادن نمرطة لك ىنف *« اه:.6غكفكدوحادالد ىوزو

 قاف ىربسو تبرقدت مويلاف « ةديعبرابدلاو رهصأ تنكدت
 تامرخلاب تارسملا فعاذتل د امناو سا.قلا سكعنم كاذام

 ىرئامل ثقا نمل ىربال نم بعت الرسكستف اسبايالو رصعتف ابطر نكمل
 ىركدلا حابص نم ىزابل ا عزفيال اهرساك الا ةزوبجلاب عتهسرال هل

 هنا وذرو هللا ةجرو هه« هسقن ىلع شرعا !ىذمالس

 تاببطال نوببطلاو لسص الا نيبيطال تابيبطلا امنا
 كاوسقل1لارئاست ودق ثعأال نيا اوسمىزف ماقسلا نمترمدول لاك

 ىزاعريس هلاق ىحادع مكلف ءازمجلا نع تزعاذاو لاقو

 بارسلاك عمال اهاوسو #* لالز ءام دارواىه * لاتو
 باسم ملاص ءاعدب دع ءانثىدااتانامت

 ىلاستنا العلاف مكملاو « ىدارم متنأ دولا ل بهأ اب

 ىيارتغاف ف ىسنؤم انثو د“ ىروذ- قفل فاشل كركذ

 قمر !مءاصغأ ىو اهوكرادت 35 مر 3 امعبلااهل متدرأ ناف لاقو

 مالا لد حايرالالأساو ب مون نمرابخالا ملطتسا لاقو

 مالسغ اذهئارشبابلوقأ « مل مالغءاباملكو
 توغبام انا عجار الو نك ءثلا عم تاقوالالكسيل
 تو ضرأ ىاب سفن مل#ءت افعءاقالا ةعاسماتقاف

 هسم ادقأ لقن ىف ىثاحا * هماعنالماشنءلأس

 همادد رغصأ ىلاهسسب « هغي رشنلكوملاىريدقف
 ) رمش) نانسلاز دوك ناسللا نعط 000 ردن نمر ل هند ةعفصلاوو

 انام لدغ وذاذا ىدادو رب ع خأسالابالب وطارهدتدجر

 اناوخا ناودخالابتلدسب:ىكو « خأربغ تيبحأ يو تفلا مكن
 انامصالو ىح دح ىرالو + ةةثوذ مانالا ىلع ففواف

 دع

 لاقو

 لاقو

 ٠ ا ا 111 و بجو جوج جاو هج بج كت ا جو و 3 1 1 11771 01201501

 لادو



 لد

 نمو رانلاو راعلا ضاسلا نوصن ةنامالا رانلاىلا لحم: و راويلا كب

 الوبامو ىذماعن نك قبامف ءاس نمو ىدم اهف هل ارد ىإ اهف نحل

 ءاهفسلا ىراحت هاعءىف ىردع و ءاكملا فئارظو ءانلعلا مولع عمد نم نكت
 هنئب رعلا ضع لاقو ةمالسلا ةلزعلا قف 0 لسقو

 ةاكز نم فرشأ ناسالا ةعافش هررضو هعفنرثك و هرغصأام ناسللا رد
 نع) هسفن بذع هقلدن ءاس نمو هناوخا ترثك هناسل بذع نم ناسنالا

 معلا سابع نءانع تاوءالا نيب ىلاك لاهطا نيب معلا نلاط (ناسح

 هللا دبع نع بيع لك نافشكي لهملاو رقفلاو بيع لك نارتس لاملاو
 !ا اذه اوك اربع نبا نعو راصنالاىف ةنامالاو شد رقفف ملعلا ثراخلا نبا

 مكناف ملعلا اذه اوبّمك | ىلع نعو ريبكو ريغسص لك نمو ريقفو ىنغ لك نم
 ىور هسبحاص ميشال لعلا تاو مترخاف اماو ك ابندىف اماهب نوعفتنت

 ْئُدنم او رثكستسا نيب راوعلل لاق مالسلاو ةالصلا ه.اع مه نب ىسنع نع

 نم ه4 دبال هبحاص ناف فورعلا لاق هللا ىئابوغ امو لق راذلا هلك أتال
 لاةؤرخ < الاىف باوثاماو اندلا ف ركشاما نين !نم ةدحاو

 بابح نيللاعلا لك نودوه * بوي هاوه نع ىل_كل اًشاح
 * ادرمأو طامةلاىفالفط ءاودأ

 ىماركوت اعبرس ىوهرمل « !هتيحىفىمأرفيسسلاب زحول لاقو
 ىءان مل ىلق هو ىلعأ تناكل *ىدس>ىرثلاقابط اثدحت له ولو

 سانلا ىف تمدامهن سد عأاحور #ئ مرك ذراص جورهنلاضبقب وأ :

 اسسنلا الا ةيدعم لاحرالام * اساانمحابصلا ل ىذلاقحو لاقو

 هبواحأ ىنارت نأالا راعلاامو * انك اس ىنارت س ىثيس اذا لاقو
 هبطاذت سفن لكن م اهتنك *« ةزب زع ىلع ىسفن نكنمل ولو

 اهلعد دوانح تاناغل انم < ل قةحالملا نك تنكر مل

 اهل انا تك كن اك + انسه ل تذاز ةنحل تءاش

 ساكلا شتر انا !تدوادود# تناح لك نمدهللا اوذعوانب رش لاهو

 سانلل عئانم اهأ هلوذ ىوس »* اه“اتلفغأو اهن قرغامو

 ىدهلاىهكلاوهفةلالضااىرال# ىننأ ىتح كبح ىف تطرفأ لافو

 ردكتب امووةصام سشيعلانم  ىرب تادبال انندلافشاعنمو لاو

 ىتسا] تيغذ_مانأالا «ىرولاع جت شثحوأتبغذم لافو
 ىاد>وأ نكحاذلال لاقي * ىجيش الق باّقلا ىف تنكس

 هنرانكرمعاىوبج فلا عبمد# مر عمجأ مواعجسستقشعأ
 هغصو نوف مناك انعمجا الف مكملاس لملارك ذ ىنقوشو

 اعرزامني أل +عيطتالف « هعضوم ريغفولو اليجعرزا :لاقو
 اعرز ىذلا الاهد عدت سلف 2 هينامزلا لاطناو ليجلا نا

 كيسفلا لذ نا نمؤأ لحال هنع ىور اهف مو هلع هليا ىلد هللا لوسرلاو

 قيلطرال امل ءالبلا نم ضرعت» لاق هسفن لذ فيكو هلئال اوسرااولاه

 هدملىف تملا ماقم لثم *« هرب ىءرملاماقم نا لاقو |

 لاو

 تاك هولاق هدفصو هب الوأ ديموهتريس نمو ذب
 ناك 1 و 00 |وطاربصق نوعرف

 0 0 نقلا رو ريا اطع

 ىلا ءاف هلاح مسا ملف ماش ثااىتان نسدلا نمأب راه
 نعلأف خعطد لسج هود , دملاباب لعىأرفرصم

 ل هّدِن دلال دف م اذه هلل مقف هرخس

 اذههنملاقف مهر ةذعطد لك هلل مف مع ملا نع

 ةئيدملا باب ىو مهرد.الج ىرتشاف ىنبد ىضذفأ

 مهردب اهعابف ةدحارالا نم باث نوباوملا هممت

 سانلا لاسم ىف رظنيدحأ انههاماذهاملاةذ
 ىلارومالاض وذو هنذاب ل اوغْشمانكل مهلا ولاَعَف
 راقملاىلا نوعرذ جرد ئىةاقر ::. الوهور رولا

 مهاردةسمدعالا نفدلانمادسحلا نكعالل فذ
 تب تناةدحأ هل ضرع م ةدم كلذ ىلع ماقاف

 هذهكح واولاقف مغاردة ست اوناه لامن كلا ا

 اهفعخد لز لذ ما رم ءاوناهلاقذ كلمات

 4 تا دعما | اورم>خ اف ا ةثايستات تالا

 ىل !لسراف تاومألا لمواقف اذهنمولاقف

 لائو كلا اه ملال سراف هلا ر كتاف هنعلأسف رزولا
 لماع تاعاملاتو ميا اري ريخاف ثن أن م هل

 وص !اف ريكو ءىريخ كم ملالصا ىتحالاتاومالا

 كمتهذالا اوثاكدام افندتلو نارا ظفيتسل

 ةريسس سانلاف راسفربزولالدقو هرزوتساف
 هسفن ىلعولو قل اءئىذةءامذسالداءناكو ةذسح

 انامز ساعف ميلعم اوذكإملافوتف سانلا هم>اف

 رطبف فار وهونورقدث الث ممتمتام ىت مدل د وط

 هدا (لان) ىلعالا امسرانأ الاقو ىنطو رمت

 ةراس ب>اص لشال !تائ :-مهلوأ هن الث ةئعار ةلا

 اال ملولا نب ناررلا ىاثل ارصع ليلا نست انا

 وهربءصمئ دولا ااثلا ف سو نوعر ذوهو

 بةلنوعرف ىرهو+لا (لات) ىسومنوعرف
 تا تاعودو رصمثام بعصمْن ”دلولا

 اننا !ثد 505 افو ةفعار ةلاؤاّمعلا اوتوعرف

 3 :كلاثناك ولهحاب ضم :ةانهدرد

 ىف دولوم داو هل اولافو تنوعر ة ترمحأ دف

 5 دنوع رذ صاف هدي ىل تك الهتوكب لمئارسا

 عم طرشلا لكوو ليث ارسا ىنب ىف داوندولوم لك
لاع رم وهوعذ دولومداواهلك لب اوقلا

 فدوم

وعر ل طيفلاءاسور ,لاشفلئارع ماى عاشم
 ت



 . راطامدارجلاودارجلا نمط: لاموهلةودارغلا
 تان ل_بةدار+لادالوأ وهو ٍبابذلاو»لقو
 خفي لمعلا لقو ثيغارعلاو »للة و اهم

 نمىباملك أافام_مبٌئرقو مح كر :ف اهلا

 هداح ومهدحأ بوث ذب ن ْن مل ديناكو مهعرر

 الث هذا مق هماعط م_هدحأ لك أ ناكوهعوف

 هسيلعو موعاونا غم ساق مأن انآ .- ماع اذ مادو

 5 لكل مالا اودادزب مل مع عذر ش مه !اعدنمالسلا

 كوعرد: وراس كنان الا | ئةةح دقاولاقو

 تاحدن عدافطل امه لعدللا لسعر أنادنأ |لقرصنال

 قنوساحاوناكو مد -ممعطأ اف تعدوو م و»

 بٌووهدح 0 ذاق م رب اعمل

 تةءفندرشوأ لك !ناكلذكو 3

 ئسهوموىلا اوكشوا اوكبذ مهتشيعم عج مسماع

 عح راالو بوت: ةر اهذه هلاولاو ماللس ا!هم 1

 معى شك مهل اعدم كلذ ىلعم عةمشاو 00

 0 ةلهعلاا اوذةنقمأب أ ةعيس م ما ماقأ ١ ناددعب

 مههايم را صوامدل ذل الاسف مدلا مما تدلل

 نودرفناكو رج ًااط بعامدالا ءام نودحالفامد 5

 افدحا او ءانا ىلع ل ارسالاو ىطيقلانيد عمك

 نوك,ىلعبةلا ىليامو ءامنوكي ىل_.ئارسالا ىلإ
 ةيائارسالاعرامل لوم: ةيابقلا ةأرملان ا ىتحامد
 قءاملاريصف فى م كفى ءاملاىل ىلعحا

 الهلا ىلع قداح نوعر ة سطعوامدا_مذ

 اهوامراصاهعدم اذاف ةمارل اراه“ الاصءناكو

 مهنعف شك ةاعدفُك د رانلع داى ى.ءومأب اول.ةفامد

 مش ىأتالصفمت انآ 5 مهداسفو مه درمكو

 0 ل واضع 0 دعب

 نو اىأ ًازحرلا مجمل ءعقواساو ن نيمو رام ود
 تامىح سلات ان الادعب ١ سدا لابا ذعااو

 عداى رام

 ل ةوعدلا ةراحا نم كدنع دهعاع كن راثل

 كل نأ نيم وذل نوع سلاوخو زحرلا ا

 م هعانفشكالف ليثارساىد كنءمناسرئاو

 نو:ثكست :مهاذاىرغلاىأ هوغعلاب مهلا ىلازحرلا

 ىأملاف مهانقر ءاف مهنمانمقتناةنوضقنيا ىآ

 نيل. ائاكو انا باوذك ماب علا
 راذبهفرغو نوعرف'ة-صقرك ذل .ةولوقأ

 اناظمن فراطلارهاسالات نك امو# منان كننا ىلق فو تيبد لاق ا

 راش لةعىف ساكلا امج ىبشك هبوشمو 555 ىلق برشأو لاقو

 نينك اسلا ءاَقتلال لرخحت + اولا تنكسو نكاس قامز لاق
 ني”يه رسكريسكلا ىل-.قو * رس كد رخلا كلانه تاقف

 ىناث لاوس هيف سفاو د ىنتعملا ىلق اذكاساب لاقو

 نانك اسهمذ ىقتلاامو د ىلق عم ل

 ىتجالن«تقوعاعرو « ىرطان ىنجو ىلق بةوع لاقو

 (رخآلاند)
 اناسرف ءاصولاو اذالاو طناف * اودحواونرو>وأ اوقاوأاوبتوكنا
 اناصرخ نعطلا ىفه_وحامر ىلع « تاعجدقةقاطنلاف مهلا نك

 (رخ 1لاق)
 ىهط نيحمار هالا اح 5 هيدا زفرسم لمن ىدعت اولاه

 امرهلا غلبي رشع ةنس نبا نا < مدالبف بيع اذه تلتف
 هاسأام لاقف فنعف هللاط لف لئاو نب ركب ىنب نه فارعا ملط هنا (ليقإا
 املاط لء لاقن اموللنم وأ امااط هللا قلت نإ بحت] هل ل_قف هملاط لّتق نم
 وكشن ءىحت مثربعلا لثم كسل لاق اذا ىلاعت هللا دنع ادن ىرذسعام
 هريغ لاق ىلا

 هملا ىوقباس هنعالفغ دع اموةتب: لو اتحدمنا

 هياعىريةلدأ ىلاف شكلا ةذإ ىلع ىنلد دقوه
 عماطملاو ىنسلا لامآ عطقتل م طاهلينلاو سايةملانللوةي لاقو

 ايكرتو ماطخلاب لاذ ىدح د اهوكرذلب ,الهبطملا نا لافو

 0و ماظن مع جح د هيأب , رآعفاشب سدلردلاف

 ىندب وىلابحأ نيب ورسسفف دذئع كم رهدإأ قامر لاقو

 نيع لك عس مادمىبسع ىو د يلدا رع ىلا

 تسنلاىلعالاك : 00 الو دع هنيد نيا الا ناسنالاام لرمعا لاقو

 بهلايأ بيسنلا كرم ل لاعضو دقو 33 سراف تاما < مالسالا عفر قف

 لاق

 لاق

 قارسغلا 000 * قالتلا نمز ىلا اندع نمل
 ملم لك ىلءالتف- هيبوأف « معملاق سقما قحأ بأ ار

 مهردقل ا دحاو فرح ملعتل د ةمأ ارك هملاىدمي نأ ق- دل

 فراعم كامعنب رومغمكدوح 5 ركاش كدابع نمد.عبابلا ىلع لاق

 فرص: ُثداوحلال؛موأرهدإ!اىدم# البقم تلزال لابقالاك لدديأ
 0 هر 1 نر ايدقبلا نم نأ 0 0 0

 1 ا اعالا ل فص 0 رمسو هلعلا ني را 0 ىف نادي رو

 بحرلو
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 ندلا ىتكلذف د_كنأف ىحربلاب فرعي صنع“ ةرامعلا ىلع ارئابمكاذذا | عب .
 هدا

 ىجعملا دهعملاو هللا ثدب ةراذم * تشن هل وز ىلاب نم يربلا ىلع
 ىح رمأل نع' اب موقا او-رصالا 5 اهلامأ نيعللا جرلااهم دعا

 ىرابالا نابعش
 جرهفرلولاب سانلاتكرتانلفو * ةلء وزرانملا لم ىلعانبتع
 جوبا كلذف نجرلا كرايالف اهلامأ سن جرب شس رق لاعف

 ردح نب نيذإا ناهُش ةاضعلا ىذاق
 روذءلاكلوة: ىهو ضدحلاب * تالعتف امتدوار ةبصهلمو

 ىرودو دعت تسل ىضاوف * ىتكمااهاتاقن لاخعضوم له
 عسباتتملاىولا نم  ىتسعلا درغي اذام

 عباصالاىذاهلن و * ىدابالا تاذرص#

 هلاثمالو ههتبارفغ ساو ىلال

 بيذام كهسلل ىرأ لاقو * سبطلا ىن-1د لاح ركخنت
 تبع مجو هب يلق ىلسع ىذتعلد كتم سما ال

 برغلا ىنم هباوج ناكف * ىللق ناي دق ىذلا اذهان
 تيبط هلسدل تحلالاقو 5 ىرص حابأو ه«بسأر لرقم

 (رخةلاقو)
 ىدب لذنىاقف ةسملا نا 4 هل تاقذ الهح ىدي تبديطلا سح

 ىدبك ىف حاتلثىوهلاران نكما 5 ىندب تما ىتل ىرارفصا سدأ

 ىدنساب ءاوسمتام ةيؤربالا < ه ءاودال ماةءاذه لاقف
 لاتفأ هي نمو ىدل بح نم د لاَتْغلا اهفرط, ىتلتاقاب

 لاوهأ ىنتلتقولو كاوهأ « كازا الوهللالذخ آل
 تودعونامل تاههتاهه * هفرط هقشاع ىلعوا

 نولماعلا لمعءاناذهلثل 4 هفاح نم ًارقب هفدرو
 قالتلادنعهوحولارارفصا 4 قاثعلا ةمالع نم هنأ
 قارطالاو تءهلاب عولوو 5 ىريغن ءنوكب عاطقناو

 ىالك هعماسم * لقو * هنعتضرعأن او ونأ بحأ

 مادملا هوى ثيطق اك « ضارب: ههجو فدو

 ماستبا تحن نماك ضغب و * ضغب ريغنم بطةنبرو
 ناجرتىلاىى,متحوحأدقو اهتغلنو نينامعلا نا

 هانم اننأ الادعبلاىل_ع « ملصو بط نمو ملانتبجأ
 برععلاامب دودحلا ست: « ماكسس مان اذاىرادو
 برضت اهمراقع تاغا ع مهني دنع ساذلا لفغ اذا

 بيبدلل ملسصي ناكن عو « ىنع لفن ماينلا عصفاذا
 ببقرلا فوخوأب لا مذع #« اياصتغا ناك املينلا ذإأ

 ىبدويم لخد. لو ٠

 ملاعت هلوقريسفت قىثاوكلا (لان) انصئاو
 رحاس لك عمر اسفل ني عب #س اوناك اهص او ١

 اذه ىلع: (لوقأ ) فص فلأ لكى هدول بح ْمهْنم

 سانلانيعأ او رعماوةلأ |_لفافصنب عيساوناك
 هنو ا نمهولعنام هه مد نع مهنمعأ اونرصىأ

 ىأ مهو.هرتساو رمل اوه اذهو ليختل او

 الامح اوذلآ منال ماظع رج هحلا اًؤاح و مه دوعزذا

 ت'المدقلاب+لالاثماكت مح ىهاذاف امسصعو

 تدسهادعىموم ىبا أ نيف ل_ممىفالبماجف
 تالاةرفةب ردنكمالاب موعامج !ناكو ضرالا

 اهاف نتف مث ةريصلاءار ونم غابة .لاناذ
 نوبذك ىأن وكف أب امفقلت ىه'ذاناعارذ نيئالث

 اوقلأ ام عج تاعترافسانلا ىلسع ثوروزيو
 ل ما-زلا ف هنم كهف سائلاتدعقو

 اك اصعتراصف ىموماهذخأ مث اغا نو رسعو
 الف نول_هءداوناك املطب و قا عقوف تناك

 لاق ىلا ءتهئاارعخأ 5 نم نمةرعسلا نم نمآ

 ىح طبقلا توب لحشد هاملانافوطل !لءقلاوقأ

 ةكيتذمطبقلاتويبو ل ئارساىنبت ويب تناكو
 توب لدي لو طيقلا تو ست“التماف ةطلتذم
 ةعبس مهملع كلذمادو ةدحاوةرانة ل ئارساىنب

 ةغاب نوعاطلا ل بقو تومان افواعلا لدقو مانأ

 كب نمو نعو«ف نحن امانعف شك كب رانل
 م-هلع هللاثعبفاونم آان مهنع عذرفهلنااعدف

 باوبالا تلك أ ىت> لك ؤبام عج تاك أفدارملا

 ريما لاوديدحلاباوبالاو باث خالاو فوقسلاو
 طبعلاتناغتسافئن ليئارسا

 فاشكلا ف ىرش#زلا لاق ةيوتلاهودعوو ىموع

 هباعىموم ناكو مايأ ةعبسدعب مهنعفّسكف
 ارث ءاصعب راش و ءارصعأ ىلا رخدق مالسسلا

 اوثكنالف تءاج ثيحدارملا تعجرفاب رغو
 مسيلع هللالسرأ هبلع اوناك اعاوعجررب لو

 ىذلالب5 5 4 !نمج رت يذلا سوسلا

 نم سنجوهلسيقو بوبحلاعيجنمحرخي



 ذا ل دفالماناكو كغ نع عامسلا | مدرطن
 امثراوتو نا نم مدا اهم طبه دق ناك اصع
 هيلع بيعذىلا تاصوىت>مالسلا مهلع:ايننالا
 كلذ ذلعفف اهريغ ز-ةواهدر يمول لاق اهذ ءالسلا

 انأثاهانا لعف ت امم با هريغمدب ىف عقواسف
 تاكذن | ةروص ىانلعش ءاح اكل (لبقو)

 ىلا مفدتاناب هتنباسر عش م اقاصءاا هزه هعدواق

 عبس اصعلا هذهالا اهدى عشرا إذ اصءىموم

 اهنال كلذ ل عدا وعلا ا اهتعفرذ نامه

 دعش هعبشت ىسوم اهي ,3ن ةعددو هدنعتنأك

 لو ىلا |٠ م<ةخاف ىاصءىهلاقفاصعلادرلاقو

 ةروصق كلم امهلع مدع امملع مدعي مداق

 كنم اهذأ نئاععلا قااىسو!لاقنناسنا

 اهذداقاهقط ١ لذ بيعشا هل اعفا د2 أف هل ىسهف

 قرغم تغلب | اذ دا هل لاق مث هلاها بم عش لعق يسوم

 هن ذات - «لانهناف كلذمع ع نعذدحلاب الف قراعلا

 ريغب عضو !كلذف منخل !تزحاف كغ لعوْك م ماع

 ,اخ مانفذاكلارياكهد> ون ءءاق شون راصلا
 اهناكم تداعمث هتلتق ىتحاصعلا هتلئاقف ننتلا
 الوتقمزب كارت , اد امل ارا بة ى سوم اظةمتساف
 اهتاب ند [ىظع ان شاصعلل نا !ءوكلذأح 0
 انك الامن هلوق قف ىلاعت هل هلياربخ ام 3-7

 هتك تاج تاق ١# اناتلغل تنك نات وعرف 00
 ىأ نيءمنادعث ىهاذاف ءاصع لاف نيةداصلا نم

 نونا اهم. نيداهاف ةرغاق ءارقش ءارغص ةمح

 لدم ردق ضرالا نم تعفتراو (ليقإ) اءارذ
 ى لغسالا اهك_ذح هعضاو امنذ ىلع تماقو

 نوعرف هيف ىذلارمه مل ا مطس ىلع ىلءالاو ضرالا

 نابلا هذحخنأ ليقثد>اواب راهنوءرق-ثوف
 سانلا ىل تاجسو ةرم ةثامعب رآم ءولاكلذق

 اعل نو رشعو ةسعنو ةثامم م متام واومز اق

 حاصو تبيلا نوعرف لحخدق اضعب مهضعإ لثق
 ىنب كنعم لسرأو كنب نأ انأواهذحتىم هومأب

 ثكنف اصء تداعف ىموم اهذخاف لئارما

 مه نب رسثناح ن نادملا ف ل كلذرع' !توعرف

 هرم نرسم ىلإ ساثلا تورش طرمدلا

 هذهو ةرعسأ اهم اهب تناك ذاديعصلا نأ ادم نم
 ةرعسلا رشد نم اهف نوعرف لسرأ ىلا نئادملا

 هريسفتىف ىؤدهملا اهاكح نادم عبس تناكو

 برت اوتنمرأو انطوان وريصوب ًاواطشىهو
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 ىرعشالا مت نب دمت نيدلا ربكم لادو
 مده ءافولا دنع رت ثم ىلع * مهردب عاس ىىلاتك تذرع

 مصر ءاذ ىرتشت نمو 4 هداعاق هل_عءاذ هطخ ىأر

 ىركففداز نكلو ىن.عرقأ# ريكىلعفاو ىذلاريغدلااذد رخ لاق
 رخخا كلذ ىناهريئان نابل * رح ىلع ترون وسو عبس

 3 رشةمنملا فارطاوىون * همهسددسانللوقأ دقلو رخآلاق

 عطقتي هنود ىلقو نود * ةةرطرخا تاظط ىفتوملاو

 عضوم ةبحالا ىوهريغل هنف# ىر لهىدا وف نءشننهنلا
 عدوتلاءرسوبيبطادهع « هبط ىف نكي لوا هب نوهأ

 توقاب وردت مشينا * ىصااو تدصأروجلا ةالوالولو رخآ لاق
 بهذا|نمالابهذاوعتصينأ # بعطاىف زيضاملاةفسالغلاىعأ خلاق

 تدنلاةفورعملاةضفلانمالا © ةدلاخ ءاضدن ةضف اوعاصن وأ

 0 ا نما ىدسلا نءاىدشنأ لاق

 رشعلا مهراكنا ىنتو ثنكعبلا طباخ نب زالتاق

 ىرح طسوقكسا تلق ىنالاقدع ت1 كدت تالق

 ماسقأو قازراب دودحن كلا م« هتايحنسحنمىتفلا زر سداو لاق
 ىنارلاب سيل نم هقزرب و ىرب « دةودحلاىارل همر عدم صلاف

 لثاجلاو هدتالا فسلا اف »* هل فرم ىئفل | س لفناك تاو لاق

 دمغلا قا ىف مسلا لصنل ىناف 5 ىف نع نةزع ياو كت تاق لاق

 عطاق لصنلاونيقلادهعمداقت * هد قلخأ ف سلال ثم ثصصاق لاق
 العو هيف ببعال نم لف 4 ]ناد اسعدحت ناو لاق
 مهضعب لاموإ) يغب ديدحلا, دي دخلا ناف كايؤشلا عفدالاقو

 ىواتفلاو هلدالب نكلو « الهح ا رئاملرم ارمعل
 ىوادتلل الالح امم رشاف * مه ءادب تض ص دو ل

 هوالط هلثفلنمدوسك د ايذك غوصد نالذاولاق لاق
 هوالسخلا3داص هناول 5 ىلن «تاقفثد د>وأ>

 ا

 لمعلاام لل ةفوأفق + ىرحام كي رح
 لسن الف ل ولملا نءو هي 00 0

 رعلاف ليقامتو

 مومهلاهتيؤر ىلع « ىذلاردلاىلارظنا
 ممسنلا هكرحامل 1-0 ههحولةصت سهلا

 رضنلادغرلااهشيعل غب رهأب لطقرملا لاقد
 رضاناوةابحلا ءام د ىتماب عقس لك ىف

 معسل لل التعا و ءام ءافدل دع اهعس رذامزف ريدم ل هماه

 مسولامج ىلا تراغأ اما « اهريظادالما!ىوعكامت ب 5أ

 لاقو

 ناكو هلي وز بابولع حربلا ىلع تناك ىتا ةيدياملا هنذأمتمدهاسل (لبق) |

- 



 طلو

 ىمع دعب نكلو اهقّتعاو د ا.حتم دامىم+ردآ

 تالا فراصف راس رداق د ىلعلاو رخافملا متو لذ :ةرفاس لاقو

 ناصدنلا و ةركم همك راقام «*ىرمسلا ل رتو قالا لالغاذكو

 ىتةةملاالرابعلا ىزب وتلا فرعي .نآ دارأ م-قرو لا

 تقولا ف بجأ نعاس« لةمو#ثلا فرعت سبل لاق

 ىتسأ ىف كن ةذتاةفربخأ »+ رورخ اريذتا امو ادممااام لاه

 هطةروس اهذوعأ ىلا + امتودعداصو اهترط نيشاب لاق
 مست س اك اهنم واذن! ىبوط < هعسمسماجتوحابانثلانيس لاق

 مملاونيسلا ]ريغ هو ربام 5 اهةسىناىدحو بث اع نمو

 ممم هيلعاش ىاقهبش « همس ىف ىذعملام هتلات لاو

 عحاهناظقي وهنئداعالاىرخاب * قبو هيدلةمىدحأب ماني لاه

 عجاه نال ب هسفلاق رعاشاانال 0 ىركس علام ىروجلانءا صلخام

 تاتحوتم ةمءاذبعو مان تنرالانانوعزيو ناظقي مول ١ ةلافنوكالن اول او

 بيطلاوت لاه

 ماينم ومع ةدكقم د ولم مهنا ريغننارأ

 نمهريسنسملاىف لملقو لحام مدع نمريخ ل ةامودو+لاهب اتدوح وملالذيو

 وخلاف ىكركن مريخ ف كل افروةصءوناك ول نمدوحأ ناك اموسغلا ىف ريثك

 لاف ة:نأن هريخفطقتنالو
 هظئاعامادعالىرخاو 0 اهريخ ىعرب 3 كادي

 اردّةلا بتاعرمأت افاذاىثح * هةدرفل عايضمىأ ارلازحاعو .٠ لاق

 مهتلانعهتداعستنغأ + ىتذللامون رهدلاماةّدسااذاو لاق

 ' موقتلانعوغتسيدعسلاو# ىندلل علاوط قاساكم وكنو
 رارحالا:وادءنامزلا قلخ جاملاس تسرح ناونامزلاسبل لاق
 قذعانا تعفتناالو ن هك .اهاجلا له رضام لاف

 قر رص ةن ىف ةدابز ىككوهف ىذحلا ىف دايز و

 لمالاةحسفالولرهدلاقدضأام * امةرألام اليس فنلاللعأ لاق
 مو تاذ طرضف هسلاحي برعلا نم قددسص ساا نب عيطا ناك هنا (ليف)
 هيلا تتكف ببسلا فرعو عسيطم هددغذ ساحل نعياغو ها ساو هدنع

 اناشغت او انع ثبغو * ةيلةثو ارعشانل كن تزول

 انامحأ ند ريشن هقئباوالا لياوق فلل خالي دول
 برك ب لع دحاملاضءبىف ديدش ماوذ هباصأ ءارقغلا ضعب نا (لءن)

 كالهلا ىلع فرشأ 6 ناكانإف هفاقر قاقأو ةطرض هللأب لوةدو قاقد و

 تر م قدح ترام هقاقر ضعب هل لاقت ةنحلا هلياأب لايتف تواا نئءاعو

 نيفراعلا ضعب لق ةنملا 0 27 هلأستن 5الاىلا برغم ا نم
 فاكسالاو راطعلا ريغا ىد كعب نم ملكت سياف ىتكىه
 فافغلل نئاطب اماو ارب تامل روامم اني

 |. ىطمو هسفن ديثساف لماع ىلع توتا
 بئذلا هلاقام تاع؟ لا [ذ هءسكو هوهل نمهصخع

 ةلوع 1 دسالا هللات <«. .1ءلدالةدسالا اوف

 برقلاب كوك ىلا ىتجا-و قاعب كل ممىنع
 ةضراعلا هلعاا ىلع ثغقوام كام اا ميأ لاق ىنم

 هضص نم كلا فد ام ىلءتفقوناىلاتاف الا

 نءجرخت الو ىهصن ىرافتال ناتاعدق لاف
 لاق هب مدا امن ه.ل1- تفقو ىذإ ااه ىءاط

 ىاره 2+ سد ني كد تا هناقبثذلا ىدصخ كلوانت

 سلو بلءألا جرقتاذه لماعانأ !لادف كلذو>-

 ىدينببفةوزيذ بئذلا فاو ودسالا زيلهدف
 بئذلا رفن هيتصخ مّمَتلاو +_لعىثودسالا

 هللاق باعتلاب صاسلق هيذفن ىلع ليسسي مدلاو
 1 تسلاء اذارخالا لب ترسل حاسما

 0 (يرغلاىال وفن اهنافتالابرغ

 ف ىتعتنكو كَ ةنستع حلاق هيأة 1 1! اهزه

 6 0 ىدانب ادانم تعويسذ قى 0-0 1

 هبحأ ملف ىريغ ىداش هلعاف 0 ا ىنك نع
 قاعملا جرفلاابأ | ان ىداندح هبل هنا ىأرالف

 لح توك ناقفس : دق تاقمت <. ناثممهف

 جرغلاابأاب ىداذف جيرغلااب أ ىنكي وىناعملا هما

 قال متلقف فاو رمغلا ا نكد نب ىفاعملا

 ىلأ مساو كو ىما رك ذذا ىايا هنادانم

 [ىناذانأاه هل تاقن هلا بسنأ ىذلا ىدلبو
 لامن من تلقى هرسسل ناو رم نمثكلعالامف د 0

 مسالا قافتا نمت ب عفب رغلاناورمندب رن

 ناتلعو هملا تسنأامو بالا مساو ةينكلاو

 ناو رهلاربغ ناورمنلا ىوعس اعضوم برغلاب

 لابعىلأ دنع تامل

 كلذ نم عفو 1000 لا اه قدا يابا
 نوءرفو مال !اهملع ىموم ةدقىف

 ىسومةاحانمزخ ”1ناةمدقملا ف مدقت لق (لونأ)

 لاقك ماب كل مصوأ لان ىتصسوأ برأي مالسل ا هماع

 اممملع ىسوم عش رح أ: سااملو تارص عبس

 تريلثنبلا اذهلدخدا هللاق منعلا عرامالسلإ

 اصعاجمذفت مالسلا مهماعءابن الاىصع هيف دنع



 9 6. . .٠
 . ن ناوفصوب رج ني نامغسىبال ىرح هنأ بهو

 لعلاىذأك بص: لادهش نحت او« هكوش كببصنال ادر ونحت لف ىظل الدف ايبطذخأ ءادج و بتذ ممةيمأ
 لصولا ىلع مالسلا هثرقافالءلذ «نكت لوازبزعىو مت نمناك اذا بئذلا لاذ كلذ نمابحتف بذل فرصناف مرالا
 لاح ىلعريصاهل سلفربسصاو اهتنعآىف ىرحت زداقملا عد هريغ ىلا كو عدي ةذب دل ايهلادبعنيد# كلذن ءبعأ
 ىلاعلا صعد امون و لعلاىلا جاعفتس موقلا سدس كب رثاموت تالالاونايغ سولاف راثلاىلا هنوعدتو ةنجلا
 ىااحللاةمون دسونو مثو سرفاو * ةيئان منان اذا ناعنقت ال 0 اول_خ اهنك رتثلةكع اذ هترك :نئلىزعلاو
 لاح ىلا لاس نمرهدلا بلقب. هب اهتهابتئاوئيع ةضّع نيبام ١ لوقا
 لدعتو رو مانأرهدللو * لمحت اهتاجامسهنلاىه هريغ 1 !الا ىصعي فدك ابعابق

 لخضفتلالا- رلات الاس نسحاو * ليج لبجلا رسملاةيقاعو 230 : :
 لمعتلا لوز نأاراعنكلو *« ةمعئرملا نعتلاز تاراعالف دحاولا هنأ ىلع لدن د« ةننآ هل ئدنلك فو

 نونةنوناظااو احال-دمكدإ * المؤماليوط ارهدومكتبعس . هريغ (رخأ لاقو) هتلاوعا
 نوكيف يكس غنلال:تاعن هب ىننأ ريغالئاط مكنم تلنامذ 1 ارك :مكلتالذتايآ ضرالاف

 نوعم ىأ نوعمسال مهو انعمم اولات نذلاك اونوكست الو (ىكاهت هوقإ) || هان انما سنا .
 ىلثراهف نوريتعبالاوناك مهنال دوعسم نبا هلق مهب ولقب اوعمسدرلو مهتاذ اب || 27 لام هنائتتلا عر الا
 مه-ع سالف هبلقب مه“: مل نمنال نوعمنال مهو لاقاما ةداتق لاقو مهاع نيو 0 ا ظ
 3 راج ناك كاك دالرس الا لاةفاسراوالارو
 ريس غالو ىنغلل نسح>اف « المح امتد نم تلنام اذا 7 2 5 تام حوا

 ريثكحااب ىاب هللا ناف * ليلقىلع كيدي كسمتالو 1 1 0
 ب م هاملا | 2 . 0 0 :[ . 0 . . 9 3 5 انه هذه مسقاتلعثلل لاق مث هيدي نب لد هوه

 ىو 0 ل ها د ا ىحم اريحا سارح ةرسكلا ركع هيىشعتب لازغلا اوال اهبىكد عش راجل الاف

 دحاجلاهدعح فكم أ ه-

 00000 ا فاراح و« قرش وتلا اطل نم ةيرع : 1

 0 ا ا 5 هريغ || لزنئىذلا ءاضقلالاقفءاضقلا اذه كلعىذلا
 ع نرد دود هيفواخا ا* مرك ق جاو لها ن متعه نا ب رعلا نع ىكح (اهسداع) تثذلاسأرب
 | 0 0 م سطو ىح م اذبآ حست ع هللا بغا. هريغ نوكسل ىرخالا خ*» و ةدحاولا ضم غيف همايع الا ١ 1 78 - 5 ا ل 35 ٠ 6 . دا 5 حابنوهوىرءلىعتاكلاو < هتك اسىهو ىمشتدسالاىرتامأ ل
 )اد كلو ىملا لثت ه اهجوتم مقتساو ةراهطلاولاف  هريغ ||| و ءادلوقي كلذؤو هيذؤبامرم ن هل ةسراع

 م افا مك 3-3 هل_ءج ورع ملاح لا ىلع هريغ قب وهيتلقمىدحاي ماني

 اهداء ضع نكت ىلع ىح فو اهلك لئاقلاف ىلاوأا نكتو مانت اظن وهقىداعالا ىرخاب

 ساجلاردصناك اكحامهم أ سدنلامالاتلاىفهلدالانح مريخ || ناتح .وةفمهانبعو ماني بنرالانااضأ ( ركحو

 ا( ا تاره كلو © ةديدشةالملاةاشاقم تسداو .١ .ءريغ ىنتملال وة. كلذفو
 / قوص مالك ماين مهويعةممغم م كوامم م ريغبنارأ
 بلاط ىأ نب ىلع ت> « انعبط ادغدق سانأ ند جرغلاو أ ىح (اوعباح) تئاعلا نءاذهو

 تئاعلا ىلع هللا ةنءاف هسح ىلع ساناا اندمعت ناك اذان ا ىاورهلا ارك رن قفاعملا

 ١ بحاصاب بل ىذلاض غب * هنكللو اره مكييعام تاوحلا دسالان او بلع و بُذهسا رض وهمزالب

 بذاكللا ىلعهللا ةنعلف ع هك نعو هنع ميذكو هدعفنامانأ تاعئلارخانو اهم ضرأ هلعدحو

 قرحلاةلع نمىديك ىقتشيل « ىنقناعنأامونىح تلأس رخآلاه || بلعتلالعفاملاقو تثئذلا نمه:ءلأسودسالا

 قنعفف هلعجا ىديسابتلقذ « هلعفأ تسل مارح قانعلا لاق ضرملا نمىل ضرعامعم مايأ ذم هرأم قاف
 قب ويني ماعحتلقت « قنا وبس ىلع قومالو ٠ رخةلات || .ةحدسفي ودسالااجىرغربثالا هززاف
 1 م سس سس أ ذآ م / الاوهام اهب أ لاقف هوركم ىلع هلمحي وهدنع
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 الدلا
 000025 ل ا ش2

 ىءانو لهأ نود ىسنأو 35 لملخ لك نود نم ىلءلخاب هريخ

 هزم

 هريبع

 ىءاشب دوهعلل ثشعام تدل *« ىاف ىدهعل امسان نكنال

 ى.ايق مل ء دادولا نأ د ولاىف لريهُط ىلع ىريعط سف

 ىماطرق هعذام ىلعال * ىدوودص لعانةومدمعاو

 ىسار ان ىرشاعمىدبج وطه ىسلج ىسنأ ىحاص ىديس
 ساسأ ىوف دادولا ءانيف ون ىداع الا لوعتام لريغبال

 اررضا!لم < مل نم عفنلاىنتحيال + هعنع لحن نم دهشلل دال
 اركج نمل الاافولا قلي الو * ه/:طاومفالا ملل نحال

 ارطملالرثالنابحسل اردن لهو مهل تا لاومالا كذب ىف هومال
 زر ومرملا ك.وما عقوم نم كل * قرود د-ةزي زعلااذهبأ

 ززعلا دنع ثيعد اذهاو 5 دبع كا ىداوم موب نمانأ

 1 تست رهفلا نمدجت

 باصأ بنانا 1 0

 ةئيطخت كالعن ءىذلعا ؛تاكنا

 امناو شويا عجب فرخفلاامو
 ىفاذملا ص ماقملا اذه نا د ىردي وراخفلا بلطد نم نبأ

 ىجلا كاذ ىلا مولا لسصو

 ردقلا 'ة]إفغ مدغاو د

 ريكا ال. [نيعومعأ و
 هدءةهئمط+ىلومارفغت دق 35

 رطو لدولا نم دز ىذةو *
 هيلع هللا ةجررداعلا رعت 5-5

 هريغ

 هربغ

 فافرلا كل عب ىدتفاو * ىاشعلا ىلع ىج ىبار تعفر

 قال مورب نم مع ىنثناو * ىدرطن-ىوهلالدأ ىحننو
 ىالطالا ىلع ىوهلا ىف ىشاع د اهريست مل ةريس الا ىف ترص

 ضرأ لك ىف لوح قاعدف
 ىطاسإ قىوذ نوةثاعلا لثع

 ىمماب ةسبحلا ةكع تبرض
 قاب ةحاجزلا ىف موقلل ناك

 اهنم ناركع لزأ مل ةيرض
 ىلذاعاب هلأ ىتنطظت
 1 ىنع لاذعلا لقن

 ىرطاخىف هحرب ردبتنأ

 ىاف الا ىف نب رضا ىلويبطو

 قاور تحبو ىوهلا مانم ىف
 كاشعلا رباشم 3 تعدو +

 قابلا لاذ رش ىدحو انآ *

 قاسلاى امس اذأم ىرعشتسما *

 الس نمالو ىبماذ.ناك ال دع

 ىرتفم ثيدحلاذهنا 5

 لك ىف ىعض ىلعو نصغ تنأ 3

55 
 فو رامم اكبلاب فرطو ادبأ * فوقومانضلا رك ىلعىدسح
 فوهلملا دن نأ كرض ام + اههلتم كاب تفتو دنتاه

 فوصوم متبع و مس ىرغم *« مكلامح امم ىاوس اذنم
 فوغشم مكلاج قحو مس * « ىوهلا ف نافل اساور كشت نا

 فورعم ار كنيال نأ لضفلاو + ىتلاجركشت فيك تفرع و
 لذلاب كر ردي لدا نع تاهل «* ىنالالذ هاوهأ نلتءعض+

 لدعلا نم فيكن مطااالا يف اهحنا كبح نمط الف

 رك اسعل !عج قد رقت ىفلارافن +

ْ 
005- 

 اه لومي ملسو هيلعهتلا ل صهلنالوسر تعب#
 هملطف ةاشاهم زدات بئذلا هيلع ادع هنغىفعا أر

 عسيسلاموناهل نم لاو بئذإ اهلا تغملاق ىارلا

 ةرغد كوست لج راتبي و ىريغع اراهل سما مون
 ىاتلاقف هتملكف هءلاتتفتاافاهلعلح دو
 سانلالاقف ثرعل تتادت ىنكلاو اذهل قلخأ م
 قاف 00 !دطهللا لوسرلا قف هللا ناح#

 00 اها اور ر#ور كيوبأ ارا

 نبا (لاق) ءاملات وكس هسل علا وب هلوكو

 اضدأثدث (اه* !ان)ر ثلا ضرأع بسلا كار ءالا

 امسلاو ىرد1تاديعس نأ نعىذمرتاا هدكىف

 لاف ةاشاهتمذةاف بذ هءاحذا ام ى ر عار

 0 لا تالا و هند عارلا

 هللاى-ةزر تررنيب وىدب لوك هللا قثا اراب
 عقم بئذنسم بحتلا ىارلالاقفلجوزع
 تعا كرم أ الآب ثذلا لامتفسنالا مذ اكد ىماك

 ريب سو هراعدقلاىلسهتاالوسر كلذ نم
 ىارعالا ىاسق فلس لاق ع نم رابح سانلاثدحب

 ىلص ىنلا أ ة.حاأهاوزذ هني دا اى ىحهغغ ْ

 مو هملعهللا ىل 2-0 )!لاهف هن دذملسو ؛هيلعفليا

 ماكنا ةعاسلا طارش ارشانمنالاق مت مثقدص

 0 المد : ىسفن ىذلاو سنالاعابسلا

 هريذتو هلعأ لا ارش كر دخلا معي قح

 ىذمرتلاىسعو ًادر وأ هلأ ثد>؟ اعمهزذن

 ن نامقس نعهعماحف ثني ردا اذ_هضعد

 اذهلاهولخفلا نب م.اقل !نع همسأنعع-هدرلا

 صضاءءىخذاقل الاق (لوت | ل

 1 قطصا|ىوقحشي رعسافُشا اناثك ىف

 بئذإثيدحىورو هصئامث د1 ااذهرك ذ

 ىلع فةاورعأ تن[ ت يذل لاقف هر رهف نع

 لقهنم ار مع طقثعبد ملام: تك رو كف

 هراعجأ ىلءاهله |!فرد او ةنجلالاونأ هلت حتف

 بعشلا اذهالا< : ا : وكندنامو مهلاتق 3 'تورظني

 ىك هب ل نم ارلا لاق ىلاعت هللا دوذ-ىفري.عّدف

 هيلالجرلا ساق عمجون ىتحاهلانأ بئذلالاق
 ىنلادوحو وهمالساوه:دقرك ذو ىضهومنغلا

 هللا لص ىنلا هللاقخ لتاقب ل سو هما> هللا ىلص

 اهدح وناهر ةوراهدح كل ةىلا دع مم سوهيلع

 ىضاقلا لاق(اهغبا دا ماش بثذلل 2. ذوءاذك
 38-3 أ ادهيلث ءماكو رددواغد 1 ءافشل اف يضامع



 ةوسملا نا نيرسفملا نم
 اوداطصإ دقاون اك فسوب

 هوتثوأو مدلايهوغطاوا.ثد
 مم ىلا هيائاج ع لأم .كأر

 تئذلا از هانانأاب الام

 اهسرتشي وانمانغاب لع يذلا

 انمحتأ ىفانعف ىذلا هلعاو
 همداذهو كاذف كشنال

 هوةلط أب وةعبلاقثهءلع

 هيد هل صيصمق هوقلطاف

 هللا هذ هنموندب ل قأو
 قدا ىحاندف ندأب وقعت

 اهيألاّقف هذ #ب هدحت

 ىداوفىتعفذ /بئذإا
 الب وطانزح هدعب ىئثثروأو

 هتطنأن هقطنأ مهللا لاق
 ىذلاو لاذ ىلاعت هللا

 تاك ًااماسن كافطصا

 الو هدلح تقرمالو+_4+

 كدا اون ىلامهّنناو هرعشتغتن

 و : رغستذانأ |امغا اودهع

 قرص م جاوف نم تل,ةأ
 ى ردا الفهندقفىل خاباط

 ىداطصاق ثيم مأ اوهىحأ

 ىورضحأو فوةثوأو داو
 تمرح ءاسنالا مون او

 شود>ولاعسج ىلءواثيلع
 لعفي دالبف تكاال هللاو
 هريغ |! شو>ولا,ءاسنالادالو"اهف

 لاقوبوععن :ةلطافاذكم
 ىلعة خاب ميدل هينيل
 عر ةداده 5 1

 مَ او هلي يل ع

 تامت ع :و ماخأ مت متع. سط

 0 ءىرببثتاا
 رع مكسفنأ

 ناعم لاهللاو ليج ريصق

 20 ونس الع

 ىبأ ندي عك تلاىفتنث

 لاه هن عدلا ىطرةريره

 3 ]تاوس
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 ةفسحورخ اوةرذم ةفطن هلوأ مدآ نب اهنعهننا ىضر بلاط لأ نب ىلعىلابوسأملا مالكا نم از هذح؟

 هريغ ةرذعلا لمحت اههندب امثوهوة ةرذ“

 الجأ همت ع نمناك دقو دق 07 افد قددصلا 1 اذا

 الو الا خ“ 3 يش 2 دع لك ممدسقملا ترك ذ

 نفائس 3 نفماست الو ندر الو نئئعددال ف ربو نيإ ىف َّ هد سعت نأ تن

 راخلا نم ىماقأم ءاملا ىلاوكك -- 5 هلأ: نجلا ز وكلا قيام

 ط ةسسد نول ذا نوسصغاا ى فرو #* ىرت امأ لاعفلاب دل نما هريغ

 ىسهتناهيلع مالسلادرو هفرعالا هيلع ملفايندلا ىفهذرعب ناك لج ر ربقب رع دبعنمام( ثيدحلا فو

 (ةمصلا نب اديردل) مالسالا ةعرش نم

 بهذلاوءاضيبلاةبسفلا اهراطما *« هلمان أ ىف ثيغ دوملا تئامصم

 ث اذا(ليقامم 59

 هريغ

 اع] ايو ىل طعءأام ضعب ن ا دع ةيناث ترمس ا تارم معلا ىف لوق

 توهنا# سانلا 2 هلاوسمأ تنآر 31-0 هلراسدلا مانأ تدل 3 اذاىد

 ن0 تدهس تاحا لهس ع هيابب دونولا لزت اذا: شه
 ماحرالا وأ امهيأ ردن مل أي هقيددوهقبقشتدًاراذاو

 لغتشم مورأ امع تنأو * لكتم كلعىنا ىالوم هريغ
 لثملاهيأر نس>ى برضد» * كلمىدو ىأرئط+فيكو

 لدحلا كديعي تةاضورهد 0 ىدعاقت دةف رصد 2

 ل>ر ةرعش لك كنف 5 لح رولا ىت>اح لكت الو

 مظعأ ةيدصملاة ىردن تنكوأ د4 ةماصم لدذ ىردنام تك هريغ

 موب ىمااك-لاهءجول رحل اوه اكحاض للا ةمنءضرعفوكشا

 م>رأودابعلاب فآرا هتاف * ةجرل دودحلاليطعت ناكن ا
 م رناكد قام كحاو د هلىغإ هازح 3 ءىبسسملا زحاف

 مز( ثداومهلان كلو اريك د نكي ملفبيشملاى «ارالعنئاذ

 ديدش سأد ىغولا ىلعهمفف دوه للل_> مأ ْكداَؤَف رح نمأأ

 دبر الام هدعل نم ىكر 55 امي فكو دن ربامىرب نمو

 'عار ريد نوهملا كل ناكو اري انس نع هللا كازح هريغ
 ىعاب ماعتالا تلوط كك دع ىطفل ناسحالاب ترص لعق

 هدام قذو تدأو دارملا قذو © ىنأ دةفددعسلا داولاب ثدنه هريغ
 هدالوأ نم دالوالا ىرت ىىبسح هد هل مكح قبو هبقس هلباق

 هدأ ا اح ارك موضعي لا

 ىتمحوىدهءقح + ىرنمهلاىعرو كرض-مولافرش * نمرد"هللا فرش
 ىينم دراز و م »ب اق وول تينَمف ىكروزترخ نيح 5 دعومربغ نم راز

 ىو ىسلاب تنكس ىظح فءض »“ الواولجلا ىثئيلوأ تنأ
 كومو ارخذ ثرز ترز اذاو * اتروادمعترز ترز اذاف

 هر

 “ب بل

 هريغ
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 ماه ونب شي رقريخو « مدآىيرامخ شرف
 ماعلا ىلا هلالا لوسر 7 دجأأ مشاهىجب ريخو

 ماهوب قالا ةوفصو * ةوعص اريدق اهلل مطانلا لاق

 مماقلا نأ رونلا دم د مهيد نمةوغصلا ةوغصو
 فه_سللمخو »*ب ارب رحتعمس نازل ادودو لادو

 ىنلا سأر ىلع تصدنامب اهتم لجأ تويكتعلاناذ
 6 ةدنحاناريطلاىدإ * اعمج ىَزابلاوروبنزللو لاكو

 قرذ روبشزلا هداطخض امو * زاب داطصاام نبب نكحلو

 ددحلا ضاييلاب كأي وبيغت « هنأريغدحاوالاردتلاامو لاو

 دّدرت تهرب نماهتلمذ وي ةريثك اةلخ راالاب حالف

 لادمقاو رابدا+_ةمىوّتسف 35 انسب رطانوسكد ردملا ىرتامأ لاقو

 اهقلطن وءاش اذاا عسر هيدي عوط ميرلا تناك نم ثءا نأ اروتكمربق ىلع ثدحو مهضعب (لاقو)

 اف هوقءد -ًارتغبالبوتكم «ءلعو هلابق راق لإ تعتلا م ةحرصم كوالا ءاش اذا

 ْن ' الوش ن نيم تاباستن امهم تدععاف ف فرهتن و هربك ىف مترلا نس ندادحلا ضعب الا ءونأ ناك

 رطملا فص, ىلع نيدللا ءاهبقاعاسلا
 الحرت دسحن شهىءارتاطف * ةمارك مامءلارهظابك ار ىرس

 لحجر نمسانلاو ةيرتنمضرالاو * الدب رداغ نم دحت برغو ىرش لاو

 ىراقأ نيالعلا لكو ىدالب + اهلك ف بارت نم ىلصأناك اذا لاقو
 مطاكلائسومتنأانب ا رامم ع كانلق هلح اوت امل لاو

 7 ىدنع فزرلل هنأف د هدنعامم>-تنكناوىنا

 اريكو اجت مهراغصو مهرابكح نهأ الل 2 كلااءانسزءالاتو

 ارصم ضرالا عيجالو ة * ابحلا ءام نم لينلاام
 اة وا ضل سنا قع 2و لاك

 د اهفىل قى يف ةعنص ىذه لاك

 هدب رف ابوغتا دهس عدنع كإدب تناك لاق

 هدب تعطق م-هلوق ف ىدنعزعيو اهتعطقف

 مانا اتينا ؤانعزالا :نم' « رحززكلةزوقازحأل زوكارطز ل لام
 ماسقبا ايندلا مفىف كنك د ىتمايالا كننتنسحدقل

 امدلا رطةةوأ سءلاباح اذكته“ ع ةيرضم ةبشغ انيضغاماذا لاق

 الو انيلع ل صربنم ىرذ ه« ةليبق نم اديس انرعااماذا
 لسالا ىلءاهانلس تا ستولو د ةةشاع دحملالنل سوفنانل لاق

 تننلا َنَع هنوعصم كتل 5 اىدآ تسنكاو تثشنمئ انك لاق

 ئآناكلوقينمىغلا نم 0 دع اذان اه لوغعي نم ىنفلا نا

 ةناغ فوهو رازجلا نءالو
 قيقحب رنموجنع لسوبأد 535 مهل ءامدلا كفسرسءمناىفا

 قيرسشت مانأ مسهمابأ لك * مهسارعاارشامدلابءىضت
 ملعت امل ءاعو تنآو #* ةفطن نم كاعس> و هشت لاه

 4 اورخو) و زبرسلا ىأ
 هتلانوهابأ ىعن 0

 سانلاةيحتناكو هيوخاو
 در لو دوحسلاز سمو
 ىلع ةهجلاعضو دوصسلاب

 الازوحالشل ةتالضرالا

 ءانعالا كلذام اوىلاعت هلل

 ا ا
 ةالصا !اةهحىلعال مظعتل او

 لاوكلذدنعف ةدامعلاو

 لس 3 اذهثبأاي) سوت

 ىو 0 مىاؤر

 عشلاوانكوكر رشعدحالا

 17 هل مهاررمقلاو
 دقوا ىبر اهاعج دق)

 نم ىنج رخأ ذا بنسحأ
 بِلا نملقيرلو ( نيحسلا
 هبىلبتداام لوأ هب روك عم
 ا وحرك زب

 مهل خب ونكلذ ف نوكمف هب

 ركل د هنا الك

 هنيعرقأو هسيبأ, فسر
 تاكوهايؤرهل او هبحأت
 تارلعدامندف هياعاعسوم

 هنم] ضذأ اوهامعت داراق

 ىوقةنحلاىلاه سفن تكاتف

 هلبق ىنن غن لو اعدوتوملا
 بر) لامذتوملاهدغبالو

 ىنعب (كلملانمىتتيت ادق
 نمىتتلءو) رصمكإم
 ىعت (ثيداحالا لد وان

 تاووهلارط فاير اريدعت

 امهقلاشئأ ( ضرالاو
 ىف)ىنيعمىأ(ىلوتنأ)
 السم ىبفونةرخ الا اوانندلا

 (نيجلاصلاب ىتس ةلآو

 0 7 99 ( ةداط املا ةءاج

 هريغو ىلاعتل اىتح(اهل دأ) !



 هنالق (محرلاروذغلا
 ريعسلا تقونلاءاعدلارخأ

 : | أ بع< الرادصسالارءاعدإا نال
 رصم نهب وةعاندالت

 هحورخ ىف كلم ا بس .ول باك
 فك اماو فسوب جرفنيلا

 دنقلا نما [ةثامنب
 رصمل-هأامهعمبكر و
 البجا ىلا وتسي راج الن
 اذهاذوهاملاتسانلاو

 كنيااذهلاقرصم نوعرف

 نم د->او لك اندالف

 فاسو لج رث' هيحاص

 اللاب هابأ يدمي بهذو
 مداعلان ال كلذ نم هعاؤ

 بوقعي لاف الوأ مس

 بهذماي كييلع مالا

 ابلنايغس (لاق)نازحالا
 دحاو لك قاع انقتلا

 لاقوىك و هيحاص م

 ىلعتبكتأاب فاسو

 معتامأ ةلرصي بهذ ىتحت
 ىل.لاقانعمجت ةمامقلان ا

 بلاست نا تفحخ نكلو
 كنب وى لادف كنمد

 بوقعب لد بهو (لاق)
 نتانثاوهومهدالو ا ورصصمىلا

 لجر نماناستا توعبسو

 عم اهتماوح رخو ةأصاو

 مهومالسلا هيلع ىسوم
 ةتامسجتو فلأ ةئاوس

 ىوسالجرنوغبسو عضو
 ىمزلاو زحاوعلاو ةب رذلا
 فلأ ف لأ هد رذلاتناكو

 هلتاقملاىوسفلا ىتئامو
 هيباب فسوو لتد اإق
 ١ واحندا) لاقرسصمملا هلهأو

 نينما هلئاءاش نا 5

 شرعلا ىلعهيوبأ عقرو

 0 سات اللا ا ااا ببي لا

 هلعسفبيو هن ىذرأ * ىثنا لعفب ءاشام

 ٌاوملا ءاضعل * برجبابوهف عهانملاقضدنغ * الئاسيابلاىذبفق
 رزولا كل ىبب و ىنفت اهترسم *ةذإ بقاوءنمرذح اوهللامدخ هربغ

 رطق وأ ليسسلاف هإ-همىلا اب هصتاريغص اينذنرقحتالو

 ايفح ارس ماقسسلا كاذب * هنا هعدوأ نوفا مةسو

 ابو-3 نابلغي نافدعضو * امشع ىاق هاتاَمم تبلغ

 1 هلثم ىتعملا ف هريغلاقو

 ايلم ابو ىوهلا لبق ناك  اباةتفعض أن وفملا فيعضاب

 ايوق نايلغب ناةيعضف * ىداؤف كي رطانب براحتال

 لاقو

 ابلج اهجوو ابطر اماوةر #« دبلاو نمغلا لحخ أدق جلمو لاقو
 ان وق تابلغي ناقيعضو #*« هيرطاناقا فربصلا تلغ

 ايوسلا ماو_ةلاورصخلاا دعفأ * ئي- ةلاقثلا فداز هفدر لأعو
 انوق نابلغي نافيعضو # اماقو ماوقلاو رصخللا ضمن

 مانت كاذدعب ىتحت كلعا 4 هطوايوهو قوشعملا هل لوقب 0

 مارك ماركسلا وذ نكي مل اذا + ةذ|سانلل شيعلا فل هولاقف
 نوذلاب بجاحلا اوهمشف كلذ نم ءارعشلا رثك ؟ دف فو رسحلاب ناسنالا هاضعأ (هبشن امأو
 لاه نيشلاب ةرطلاو فل'الاب ةماقلاو نيسلاب اءانثلاوداصلاو مملاب مفلاوواولاب غدصلاو نيعلاب نيعلاو

 مم ارون قرسشملا كه و * ىلع ب وةك ةال ىلوقنال سشاون وبأ
 88 اهلع طق ىرحام ف ةردق نمتقلخ فورع

 مفلا ميااو ناتفلا كفر» 4# !مبنيعلاوبجاحلا اهون
 ىح ىلا ةراره نمش زنا ءافعالاو عالتالا طارت_ىالا د ىقعتف اصالو طرت سنف اولح نكنال

 لاقوئثلا كلذ هلنم لأسي نأ ىنبني أبش لأسي نأ دارأن م (ليقوإ) هترارص نماظغلب
 الضأ هطباض كاقلبال دسحاذا 4 هنال حال قابتشا كلملا

 الصفالوتد رد سند هل سل و ديطن اضي ىداذعى :وثاادخ فيكو

 فطاخ صم 5 ىبلذ مكفاتشيو * فراش رذ اماك مكبلا نحأ هريغلاقو
 فصاوعلا ىنتكرحاموت الولو *ىرساذامسنلا قفحت نمزتدأو

 برق دعب دعبب انتعار و *؛ ىاايللا انتةرغب تمكح نا لا

 هعابب قارغلا يذج دع مداقلءادغلا ىسفن ل
 هعاج رتسا 6 داعود د اهلانلنامْرلا بهو

 هعارساىف دح و م د ودعلادنعهّئقناع

 هغادو ىائتعاودو د هثافل ىاذتعا وهف

 غلبو هبف نعللا داحأ هزثال هن لثملا برض وى وصلا رك ذيامغا (جنرطشلا رك ذىلا دارطتسا))

 اعنوم اناتس هراهزتذم صعب ىف قى هللاب ىضارلا مامالا نأ بهذا جاو 2 ىدوعسملا ىلد هناغلا

 نأ لكف اذه نم نسجأ ارظنم مثير له هئامدن نم ناك نم .هرضح نم لاقف اًعئار ارهزو
 نسحأأ مث رطشلاب ىلوصلا بعل ىذارلا لاقف ايندلا تارهز نم ئش اهم ىئالاهأو هن_ساحم فص

 رعش نوعنصتام لك نمو اذه نم
 110 ا مت م ل حج
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 هريغ

 هريغ

 هريغ

 هريغ

 هاود هاوه ْكرتف + هاوه هاذإ ناك نم

 ءالد ادعالا ةراوش نال 03 اءرز الاح ادعلا ىروتالو

 ءاكملا تاقام درب سلف * امون تاقامىلع ىتبت الو
 ىصاعملا ىوذ ءازحام ىردنأ 35 ىصاعشرعلاب رلباشانأ

 ىصاوتلابذخؤب مون ليوق < روبث اهل ةاصعلل ريعس
 ىصاةنايصعلانعنك الاو د صعافتارينلا ىلعربصتناف
 صالخللافدّمت>افسفنلاتئهر أ اناطخنا نمتدسكدقاعفو

 هلهأو نامزلا اذه ىنيداف + ىهاذمضءب نا نس>ناكدقو
 هق ناك لاق املك ف * هيفسلاو سلا ىلءريصا
 همن بالكلا ضعب غولو * امون تارغلا رح رضام

 اليق نمو لان م ءرمالدبال + البريج نا نالا بولهللان
 المترت تارقلالثر اذاىلتت < ةعونم عاونأ هنلاف ليق دق

 الب ور ابن ذكتوهيلعاكفا « ةيداصو اندا هنا لبق دق
 اليقوأ لاقاماذاانيففيكف د مهاوةنحرلافىرمعل اذه
 هريوإو لاثت هيث لرتاو * هريخونتامزلا نمد دن ضفنا

 هلحاسدودلاو ضورعملا هتل3 هتنتاىجا اونلا ىأنم رخااوه
 هلمانأ هعطآ م اضابقنا دارأ * هن اول ىتسفكللا طس دوعت
 ه]_ةاسدللا قيلف اهب داخل ع هسفن ريغهفك ىف نك : واو

 حابم دوذولل كلام عمم دب الزنم كفك طسومراكملا ثن»
 حامغماهلفقل كادي تناك * اهماونأ تّقلغأ مراكملا اذاو

 هنع سانلا ثدحت 4 تنذدنعلا ناك ا

 هنم هللا رفغتسا يي ىنذاىل لق هللا
 ىلاؤس اولقت نا دصقلاو # اعيفش قداساب تئح دق

 ىلاوملا ةهسس نم وفعلاو ه ىنسجت ديبعلا لازن الو
 تامزالا ىدم اقداص لزب م * دعو زاحتاب دجهتلاكناص
 تاسح>الاب ماعلا ديرئو 35 اندكحاو هضعس مثهرو

 هم> ودعت الو 4 ىعاطةناىفاويتعتال

 هدو ريس الا دع ارآ تدرأ اه

 هنعهلبافعرامعملا نىدإ | ناهرب خشلامالك نم

 هريغ

 رينتسم ردن هبش هرب * اراهخ هب تول قوصو
 ىرا ةآرف هسامل تالد دع اعيج اندحاوت نا الف

 ريقفلاب ككمنا تلقف «ىنمدوحرتامت الالاقف

 هل هال ميعتلا باط هل ضفب و هب نماي
 هلو ةدارا الا + مر لاصصولا لك

 هلضفبف ىنرس وأ * هلدعبف ىنءاس نا

 ىلع هوعلاف اذه ىديمُم»

 نونو اريصب تاب نأ هجو
 اذو يلام (نيعجأ ملداب

 ئطلم ضدمةلا, تبهذانأ

 فسوب نا هتريخأو مدلاب
 ىهذأ انو ترذلا هلع ؟
 هزاورعخاف صيمقلاب هيلا

 راسف هتنزحأ 5 هجرفاف ح
 ةعيلس ىفانعشرف نتا
 هع أ ةعبس عمن أك و مانأ

 (ريعلا تاصفانو)ةدادز

 رمعم شن رعت راق قع
 لاقإ تاعنك :ضرأ ىلا

 دجال ىنا) هداو دلول( مهون 1

 (نودنغنت ناالواف سو جب و

 دهاحنلوةىف ىنوهةست ىأ
 جيرلا نا (ةصقلافو)

 فان تافاهمر تنذأتسا

 لبق فسون مي ربب وعي
 اهل ن ذا ىرمشالا هما نا

 بوقعب ناكورب وهّنمتاف

 تكرتفيك ريشدلالأس
 لاقرصم كلم لاق فسوب
 ىلع كلاب عنصأ مب وةع
 ىل علاق هتك رب نيدعأ

 تميت الا لاق مالسالا نيد
 ةن كفاك ؟امىلامةمعتلا
 توهءاعدلاالا كتراشب ىلع

 توماتاركس كل اعهّللا
 ةحاس لم ىلا كل لعجالو
 ىلع) صيمقلاقلأاملف

 دعب (اريضي درا ههجو
 دعب اب وقو ىبعأ ناك ام
 لاقأو افدعسضناك تا

 نمراسعأ ىنا مل لقألأ
 ءايحنم (نوا#تالامهللا
 نلاعت هنلانأو فاسو
 كلذ دنع اولاقف انعمت

 اني ونذ امارغغتسا انابأا
 مقوس لاق نيئطاخ انك انا



 3 2 ا
 هيلعب وقعت نأ هعقلا

 ناهل لقال مالسلا
 2 هة-ا + 3 1 1

 <« دريس دحخا و نيس ني هاند

 مسا بتك ا لمس ورالاق
 بوةعبوقدماو مهارادلا

 ن هللا ليئارسا نومعن نم

 مههاربا ني هللا عبذ قع

 نحن اناف دعبامأ هللا لملخت
 ءالبلااثب لكوم تيد'لهأ

 ل
 قدا ىئامأو ذور غلاراث
 هر 1 دلل تعسر
 دعب مظع ذب هللادادغف

 هالحروهاديتدش تأ

 هاغق ىلءنيكسلا عضوو

 ناكونء ىف ناكف انأامأو
 بهذ ىلا ىدالوأ ثبحأأ

 ارناف ةيربلاىلا هتوحخا هب
 ١ ولاق وءامدلاب اطام ةصممقب

 ثكمف تئذلا هلكأ دق

 ىانيعت بهذ تهسيلع
 نم هوخاوه نبال ناكو
 اولاعف هن ىل سن[ تنكر 5 2

 0 كا اوورس هنأ

 قرسنالت د لهأ ان او تالذإ

 مرت م>راق اهراس دلنالو

 هللا تاعذ ناتىداو ددراو

 الاو لغفت ناو كيري
 َك ردن 8 .وعد1ياع َت وعد

 الف كلدلو نسم عباسلا

 فسوب ىلا ناتكدلا لصو

 هربس دلل #عو ىكن هر ثو
 هسسقمب هنوحخا فرغو

 اورذتءاوه :ئماوحضساف

 هقحفف مهتم عقو اممهيلا

 مويلا يلع بيرثتال لاق)
 محرأوهو م هللا رفغن

 لعفاممهللاقمت (نيحارلا
 هانبعتيهذاولاةىدعب ىلإ

 اويهذا) لاف ءاكبلا نم
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 زواج اذاف ةلغأ رادقم تاصخ عبس ذحألف رغسلا كدحأ دارأ اذا ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر
 ذوعأ مهنم ةدحاو لك ىلع أرقي و مهاع 2 ءام هدنع نكي مل ناف تايد+ا لسغبلف نارمعلا

 مه!نوضرع ممم ز رك ذنعم»لد نجرلا نم راهنلاو ليالاب واكد نم لق مجرلا تاطيشلا نم هللاب
 ثعبي ةادولا ظفعاود>أ اوفك هلنك» لو داون مو دلي م دمدلا هللا دحأ هللا وه لق ميحرلا نجرلا هللا
 هملعهتلا ىلص هللا لوسر قد كلذ ريغو ىراسا او تاق "الا نم هنوظفح كام فلأ نيعبس هئلا هللا
 عسيعماب ىنعلاعباصأ دقعن و مويقاب حاب ميحراب نجران هللأاب (اوملاءاضقلا) ملسو هبعصو هلآو
 ىنعلا عباصأ خفي و صعيهك لوقب مع ىرسبا هعباصأ دقعت و ناعتسماب دودواب ماعاب ريصدأب

 ةوادعلاودولا] اعبصأ فرح لك دنع ىرسبلا عباصأ تشد و قشعج لوقي و اعبصأ فرح لك دنع
 هيلعدللا ىلصهننا لوسر حاكسنإ رانلاىلا راغتب امناكف هنذاريغب هيحنأ ناتكىرظأ نمو (ناثراوت

 ىلصهّليالوسر متغاتفوتا ل اه عهللا ىذرة<دد ناكو راموهو هتصقو (ا6ءهللا ىذر ةشئاعب مسو
 ةشئاع ةروص هيلع شوةنم ةنملا قار وأ نمقروب هياعهمالسوهللاتاوأ صلب ريجعءافل ملسو هيلع هللا

 هذه هبت ىتلا ركملا كح وز ىناثال لوقيو مالسلا كثر قد رابجلا داب لاو اهنع هللا ىذر
 اهبلع ضرعو ةلالدلا سو هيلع هللا ىلص هناا لوسر اعدم ضرالا ىف تن اهح وزتف ءاىسلاىف ةروصلا

 ةروصةرودلا هذهنا منتلاقف ةروصلا هذه هبشت ةكمىف اركب نيفرغت له اهل لاقو ةرودلا هذه

 امني كل ناركيابأاب هللاقو ركبانأ ملسو هيلع هّنلا ىلض هللا لوسر اعد ركب بأ كنقيدص تند ةشئاع
 هنلالوسراءلا مذ ضرالاىفاهمنج وزن نأ ؛ل سمو هئام ىف ىلاعت هللا مىنج وز لاق معنلاق ةشئاع ىعست
 اهننجوزامل لت مو] ل-وهيلعهللا ىلصهنلا لوسر لاةف المأ كتمدخل ىلصت له ىردأالف ةريغص اهنا
 هيلع هللاىلص هتلالوسر ىلارقلا نماةبط المو هزنم ىلا ركب ولأ عجر و حاكنلا دقع محىلاعت هللا
 ىدلاوناكىوةو مسوهيلعهتلا ىلصدتلا لوسر ىلا ر هلا اذهب ىبهذا اهنع هللا ىذر ةشئاعل لاقو مسو
 المأ مصنأ ىردأ الف اذه ملسو هيلع هّنلا ىلص ِهّنلا لوسر لاس ىذلا ْئذلا كل لوقب و كيلع مس

 لاف اهدأ ةلاسر تدأو هيدب نيب قبطلا تعضوف اددحو هندخ وف هللا لوسر ةرع ىلا ةشثاع تتاف
 اهبذجو اهئادر فرطب ذحنأو اهملا هدي دمو انيضر و انلبق ةشئاعاب مسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 تيذجو ةنابحلا تامالع نم اذهو ةنامالا مساب سانلا كلوعدب تااقو ةيضغم هسدلا تراظنف هيلا

 هللا ىلسص هللا لوسر تيأأر فيك ةسثئاعاب ركب ولأ لاقف اهمبأ ثبب تتاف تح رخو هدب نم اهو
 نط هيىنظتال ىنيع ةرقان لاقف هيلا ىندمو ىبوثب ذأ هناف ىنلأس تال ثبأ تلاقف لسو هيلع
 تناك اهنعهّللا ىضر ةشئاع نا ءادعلا ضعب لاق اهسأر تسكسنو تلفن هنم كلدح وز ىناف ءوسلا

 هللا لوسر ىن> وزن لوقت لوالا ءامشأ هن أ ةئالثب مل#سو هيلعهللا ىلسص هلا لوسر جاوزأ ىلع
 قدح ىف لزنأ ىلاعت هللا نا ثلاثلا ءامسلا ىف هينج و زدنلا نا ىناثلا ركب انأو مل-و هيلع هللا ىلسص
 تانمؤملا تالفاغلا تانضحلا نومرب نيذلا نا ىلاعت هلوق كلذو ىنمم نم ايف نغلو تانيد تانآ
 رعش بخلا ةيعاد بحلا ناف ببحت نانالا كاهم تاسالا لوط ةرخ . الاو اينذلا ف اونعل

 تنغل ىنوةسام نينح لابح * اوةسولو ىنغنال اولاقو ىنوةس
 لعفيالاملوقي ثيدحلاة ذم * مهضعب ولوقتاملعفت كارآو

 لسيلق نيلعت دقاك كامو د المحت نيرثكملا لاعف ىلاعف
 ابحأ نسم ةرايزلب رثؤي و + اضيفي ىوهيالبلقلا تيأر
 سانلاوهنلانبب فرعلابهذبال 4 هزئاوبمدعب ملريدلا لعشد نم

 هيدإ ترضح اذا < ؤدعودعنم
 هيلعوعديتاقلاو © ىاساب هلوعدا



 نال هانقنتو هبتقرس نع دان 1 ل لا

 هئاعونميرذتسا عاوصلا || ةعرسوه (سدحلا) مولعلاباستك ال ةدعم ةوق (نهناا) اركمتوكت تأ زاومل هتمارك اطقم
 الا ىأ(بيغالانكامو) ناف فذ سوادا ةرثك كاخأذؤال# نيعلارطان مم رشنم ها بلاطاكىلا ىدابملا نم نهذلالاقتنا
 قرأ (نيظنفاع) ىلا 1- عضول و ىناع بش ىل اع هللادكر , ىلعدخؤد (برجالج لك سوفنلا ةساوفرجتلا

 حاوصلا هيلع سدمأ ةمصااب واستمءرح ضيأر 1 زج تاين ركس نمو ءْرح 029 فتش نم ذولا مث سقي و ىلع نأ ىلارات

 مهللاعفرعس لوهل-ر ىف || اابص لعكست ىردإلا هبف علط ىذلا نيسع لكك وريح نم لخئلخ# واغلاب اقصم قد و

 تل اوسلب ) كلذ دنع مه ولأ ضايبلا نمزنيعلا ءالطنركتوهو دوسأ " لسك لع مع ىردجلارب 5 بهذي نأ ىلا ةيشعو

 ءوعدرأ (امأ سنا كل || ب رلا علطا لغلا ل_تىف عضوب و ءارضخ ةصو وأ ءارضح ةدي رح ىلع (نفلا د رطل بتكي 10

 تمار نيماينن ماج بنل كلا خوش نع ةحرلا تاحرأ لغلا اهب لحرارهغن بونذااو رثسذ اولاد كك

 ميصخ) رش كلذ نم داعف || لاق نم ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق (كلامنب سن نعوإ) ارخجسنم سنع مقلب نفنلا
 م (ليح أأ ت 0 'و و تيفك هللا ة:هللابالاةوةالو لو>الهللا لعتاكوت هللامس هرادبا,نموآ هتبب نم ب رخاذا ْ

 0 ىبان) هن 0 .[| هتباد بكري نيح لاق نم امهنع هللا ىذر سابع نبا (نع) ناطيشلا هنع ى: و تردهو

 طرق هيدي يسد - 402 5 5 )ب - --ِ 2 ع

 (جناودسو نواو ىءاورلالابجلاوةعئاط ع.بسلانوضرالاو ةعضاخع_بسلاتاوعمسلا هلنمايهتتكلملا هنبأ مسن هتنيفسوأ
 2و ريدا ف سسحت . 2201 . 220 0 1 2
 نم اوسأينالو) ركل اوردقامو نيجارلا محرأ تنأو اظفاح ريخ تناف ىريسم ىف ىناففحا ةفئاخ تارخازلا راعلاو ةعشاخ
 0 نوكرشبامع ىلاعتو هناحس هتمعب تار وطم تا اوولاو ةماقلا موب هتضبق اعمج ضرالاو هردق قدح هللا
 هج و رخ دنع بالا ةحئافأر ةءاضنأ او م>روفغل رنا اهاسرمو اهي رحش هللا عسب اهناوبكرا لاقو

 ىجمام علب وىنغان و ىمام ظفحاو ىظفحاو ع مام مسسو ىنإس مهلا لوقيو تام تال هلزتم نم ٠

 نمؤملانادبرب(تو رفاكسلا|| تارقلا كيلع ضرفىذلا تالوقي مث تام ثالث ىم ءركلا ةداو ردقلا هلل ىف هانلزتا انإ ًارقيو
 دئادشلا ف هللا يرفوسرب هنيدج اةمالسال اركشلوش هس لخدو هلزنمىلا داع اذاو ه ركيأم هرغس ىف ىرال هنأت داعم ىلا لدار

 ةدشلا ف طنتبرفاكلاو صعيبهكه عباصأ ىلعأر ةراف نيطالسلا ىلع لوحدلادارأ نم 0 ران هلا ددرتوراعالا لوطىلع

 ىللعىا أ ( هيلعاولدااف) هللا ىلص ادت ترصنو توعرف ند ىدو م تيكن مهألا لاقو اهكف هم هيلع لحخد اذاف اهعكو قسعجو

 مهلاح يبا اوكشوفسوب || رصانلا لذو مالظلارع مهللا ( رخ ؟ءاعد) هرش نم كيفك, هلاذ هرش ىنفك ا بازحالا مول لو هيلع
 نم 1 0 م هكلمأت هكلام كنا !مهللا كلريغ كلذ / لعيب ىناذ 1 ىباط تي نا اود ماعلا علطملا 0

 رضلالهلوان مز زعلا لح / ا 1 قسعج 0 ًارقملف هرم فاك نم ىلع ناسنالا لخد(اذا) تأ ع هلا ٠ ندوه

 ملع له لاقل و مهل قرف ةروس هسفن فأر هعباصأ عوج دقع اذافق ىرسلا هماهمأب مت و ىنيلا هنا هز اثدّتمم اعبصأ فرح

 مث( هيو فسوبب متلعفام وهوهرش نمنمأ كلذ لعفاذاف اعيصأ ةىم لك ىف خشن تاصرشعر رك مونرو : هلودىلال صو اذافليغلا

 1 هسارنعجاتلا عفر قرصتاو كئثاءاوالدي تفطل ىذإا ف طللاب ىل ن5 فيطلاب ليلحاب ليجاب (رخآ ١ ءاعد) برج ببع

 ةماشلا لبثم ةمالعهمذ هنادعأ ىلءرصنالادحأ اهلاقامنيعتسأ كاباوديعت ابا نيدلا مول كلاما كئادعأ ىلع ديدشلا تعرلاب

 نيف اهاثمبوةعبهدالو لك لاق (نمد) ل جت ف ى ع لل لجيل ف ةاصتو لنك لع بتكت (عاوحلا ءاضقل)

 0 اولا ) اهوأر ئه هةعمأ عم رضدال ىذلا هلا مسي ءايوسلا برو 00 ءاسعسالا ريجخ هليا مهمعل مول

 اذهو ىسولانأ لاق فسوت (تابرحلانمو) البلو مقسلاوهاب ولا نمنمأة رص ٠١ ملعلاعيعسلاوهو« امس فالو ضرالاف
 هللا نمدقإل يمان (ىنأ ةمناث لا ىلعو هَ لوالا ىلعأ ارق: ثنأو,تايارثوأ تايصح س+ذجأت نأملاطوأ ناادلسن مف وغلا

 دعب الع عجو (انيلع 0 ثا تنأو كنيعنع ىلوالا ىر 5 ص هسماخ4لا ىلعو ع ةعبارلا ىلعو ى هثلاثلا ىلءو 5

 (قش نمدنا) ننهي تنام لوقتو كبدي نيد نمةعبارلاو هلولوةدو كثار ونمةثلاثلاو قحلالوةنو ا 0 4

 رخأ عييضمال هللا ل اف) هلاال ت تسرغ ىلق ىف هليا الا هلاال وبكل زدنان) مظحالا مس الا قع ةنالف زن تالفاب كناسل كيلع

 نب رباصلا م (لاق) خوطأأ خوطأ خوطأ ءالبلا ةعاس ىئع عفدأ هلئاالا هلاال ترمشت قانك ١ ىلع هللا الا

 نم س ًأايبالهنا) هللاجرف
 مويقلا الا هبا حور



 م ام

 ثيح ناورتسالا ىراسلا

 فدج ونمهئازحاولاق)
 ءارحى أ(هزازومن هل-ر

 مس نا هلحرىف دوجوملا
 كلذن اكو هنمدو سلا لا
 ىراسلا ىف ب قدعيلا [ةنس

 لعح ممر ره اني

 هدأ لحر ىف ةباقسسلا

 نآك ةبرسث م ىهوني مامن
 بهذنم كللااهبب رشي

 مع) رسهاوجلاب ةعسصرمص
 (هيدنأ ءاعونماهجرختسا

 هنوخا ىأر الف نيفاش

 ءايح مهسؤراوسكت كلذ
 وق هبل ورفتعاو

 (هنأ فرس دقق ىرمست نأ

 (لبق نم) همأو هببأن م
 تاىل- قاذ_هلقىأ

 نعا هورك ذىبلاةفرسلا

 نا مالسسلا هم هيلع فسوب

 نم ظنت اقناع ءامالثاس

 لسئاسلا اهاطعافثببلا
 اذ__هسلوكلذب هوريعف

 انس 0 هليا مالس 3و ومدح

 ف فول اهرساف) هياعو

 محنامن(مهلاهدبب موهسفن

 اولاق) واو قفرتوهودوار
 اهشابأ | هلنا زيزعلااهيأاب

 هب باقلا قلعتم (اريبك

 ارنا هاكماندح ا ذفن)
 تلعف نا (نينسسحلانم

 ىأ (هلاذاعم لاق) كلذ

 نمالاذحخانتا) هللابذ دوعأ

 الفهد ءانعاتماندح و

 اوسأىأ ا تآنكسا

 نءاضوعمهدح ا ذحخأ نم

 ىلااوعج رنيءاينب مونخأ
 كنباناانابأاب)ا اولاقو مهسبأ
 (انلعاجالااندهشامود رمد

00 

 0 هببحي نأ هاعداذا هيلعابجاواّقح رن دّقف اهنمأ.ش كرت ناف قوق ةدس ملسملا ىلع ملسمال
 سطع اذاو مدننا همصن اذاو هنلع لس نأ همقل اذاو هتزانح ريض نأ تام اذاو هدوعن نا

 هذ لت رطفأ اذاو اعدو ىلص اءاص ناك ناف بهملذ ةولول د اذا (موصلاو برشلاو لك الاف)

 دنعرطفأ لاق موق دنع ناكح ناف ىلا. هللا ءاش نارحالا تو ىورعلا تاتباو امظلا
 هيلبامم لك أبلو هللامسلف : ماهاطل اريذح اذاو ةكن الملا مكيلع تلصو راربالا ميماعط لك أ أو نوءاصلا

 ةراضصأل سو هيلع هللا ىلص سعأو هيلع هللا مسا نك ديال ىذلا ماغطلا لتس ناطبشلا نا هني
 مهنمادح آب ضر لفاهولك اناو اكو هللا مسا اورك ذا نأ ةيدوهلا هيلااهتدها ىلا ةموعسملا ةاشااف

 مسي لاق ةهاع ىذوأ موذحت عم لك 1 ناو هرخ تو هلوأ هللا مب لّةماذ الوأ ةلوسلا ىسأ نمو ْئُ
 انبلناكن او هنم اري انمعط ًاوهيف انل ُكراب مهللا لقيلف اماعط لك أ اذاو هملع الكو تو هتلاب َهَعث هللا
 اكرامم ايمط اريثك ادج هلل دجلا لاق برسشلاو لك الا نم غرف اذاف هنم اندرو هيف كراب مهللا لقيلف
 روغكمالو ىنكمريغ اناورأو اناو انك ىذا قد نب نع ىنفتسملو عوومالو كين هي
 ماعطلا لهال وعدو ءاناقسو ًاتامعطا] وانادهف انيلع ن الو مطد ىذلا هنن د+١لاق هد . لسغ اذاو

 ) رفسلا) ىاّقس نم قساوىهدطأ نم معطأ ل مهل رفغاو مهتةز راسمف يهل كرا مهللا
 هيصول ومالسا|كيلعأر داورخ 1 + كلعمت ا :اعاود ديد هللا عدوتسا هعدول نأ ممل لوقب

 كاريسوكبنذ كل رفغو ىوقتلا هلا لدوز رخ 1 فرش لك ىلع ةببلتلاو هللا ىوقَتب كيلع لوقيف
 كد مهللا هع ةادو ع-يضي الوأ تال ىذلا لا كت عوق هل لوشب و تهحو) قرح راها

 بر<ءوس لكن منامأ ىسهف شب رق فالثال ايلف اهدا ناك ناوريسأ كنب ولو-أ كنب و لوصأ
 انلرخ# ىذلا نانعس هني دجلا لاق اهرهط ىلع ىوتسا اذاف هللا مسي لاق باك رلا ف هل-ر عضو اذا
 ىف تماط ىنا كناحس اثاث ريك آ هنبا انالث هني دجلا نوباقنل انير ىلا اناو نير ةءلاك اكءاذه

 1 1 لسلا نسويعرتتلاو ربلا اذه ان هرغسفف كلأسأ ىلا مهللا ثنأ |الا ب وفذلا رفغيال هنا ىلرفغاف

 ذوعأ ىنامهللا لهالا فةفيل1 ناو رفسلا ف بحاصلا تنال 98 هدعب انعوطاو اذه انرفس انملع نوه

 ةلوو نهلاق عج - اذ ذاق داولاو لهالاو لال اف تاّنملا ءوسو راظاملا ةر اكو رفسلا ءاثعو نم كد
 داو ىلع فرشأ اذاو عد طره اذاوريك ة ةئلث الع اذاو نود هرل نودءاع نو مكان توجب نوف
 انوع دارأ اذاو اوسدحا هلبا دامعأب داننلف ت تلفن اذاف هللا مسد لقيلف هتباد هن ترثع ناوريكو لله
 ل رضرأأب ضراب ىممأ اذاو ىنوئيعأ هللا دا يعاب ىف 8 هللا دابعاب ىنوتيعأ هلا دايعاب لمملف
 نمودوسأو دس نمهللأب ذ ذوعأو هك اع ندامُر د ردو ل قادئامرم هول رمش نم هللا ذ ذوعأ دكا
 0 لو. الزنم.لزن اذاودلو امو دلاو نمو دلبلا ن قار مث نمو ب رةعلاو ةءملا
 خراوس ز ودلاو>ابار د رثدانأ اس لكترب ىتح ؛ئش هرضدال هناف قاحتام رمش 9 تاماتلا

 0 ناد مركب باتتف اردو دوش ىرغ انذ دب برب لك نعودوأ ىالاب ودهتب هيك امس
 اضدأو لحأ هشا نع الخ كدنا شما نوعكم مشش لذ دوش هأمس ىلاع ؟ ىنومرمم نع وذ نازاد رار
 0 ىلاعت هللانذاب ه هرعح سر ” نراسدكو سود سرت سدعج ىنغرب و 5 از ساب درع

 ىنلا تير لاق عفار لأ نعو رهشأ ةريشعو ةنسب نسا دعب انيس يع هطاق ثناو (ةداتق لاقو)
 2 "دل نع 0 اناا نع (ىكحو) ةالصلاب ةمطاق هندلو نيد نءحلا نذاىف تذأ ملسو هي هلع هيلا لص
 2 سيجا 2 اذه نا اولاق تانئضلا رشم مكلابام لاّقف نوكس يتكملاف كايبص ىلع هن
 باكا ضرع كل ع فيك سناب لاقو عنا ىف اند رضا تآ ىشخن ملعملا ىلع /ناكلا ضرع

 نولاو اهراهطاثورومأممالسلام 1 كيلا نا تاما ركلاو تاز 0 ا رابخلا ىلع

 اك زد ودتك

 000 0 ل ل ا ا ا يي

3 



 أ ذو

 درعسَو ىناعصلا لاسرا ريغفف هلا هجر ىفاشلل افال دنلاك اندنع ةح وهو رخ آوار ىلا دانسا
 ُ مسوهيلع هللا ىلص ىلا لا لصد نأ ىلا رخو ار ىلا ىوارلا هدنسأام دن_بملاو بسسملا نيا

 مهؤطاوت ر وصّبال موق نع موق هلةثام هنم 0 اما داح آو روهثمو رت اوم عاونأ دئسأا ا

 ا تول 0ك سف إهء 4 ءاع هنيا ىلص هليا ل لوسر كا لصتلملا ربانا وهو همك بزكملا ىلع

 فرهتا مث 3 لوالا رصعلاىف داح ملا. نم تاك امودو همم (روهشااو) هدحاح 1110

 دحاوظو لويقلاب ءازعلا هّئةلكو بذكلا ىلع مهوطاوت روصتنال ةعاج هاور ىى ىدح ىناثلا رصعلا

 مال باقلا ةئئأمط تحوي كك ىلاعت هيا 1 تك ىدر اوما ىعسو

 ىذإا اوهو دداو ام (داح الا ربخو) جيمصلا وهو رغكالو هدحاج لطذل ىج ء> نيب

 ةيداقتعالا لئاس ىف هد توك.ال اذهلو معلا تود لمعت ١ 0 همك>ورابتشالا دحىف لحد ِ

 ضف هءدكو هلآ ١ ىلعو د# ثدي لع هللا 1 هدحو هلل دجلاو لئاسملا 2

 5 هّنبا هوعر ةفدشحوأ لاق لي واقأ ة هعمل هلأسملا : ىف هي (تيبلا عاتمفف فالدحخالا بابا

 ىو ثوملا فامهثم قابلل وهف ؛اك- م ناك امو هأ رم ءاسنلل تاك امو ل->رال وهف لاحرلل
 لاقو ا طلاىف حودز ال قايلاو اهلمم زاهح ةأرملل فسولولأ لاقو وزال وه ىالطلا

 هتئر ولو حوزالوهف ذأ 47 ناك امو ةأرحال وهن ءاسنلل ت اتاك اع لحرال وهذ لاحرال تاكامد#

 عل نونالثو 5 همسسو ةوطدل فلآ رع اننا (خمرفلاو) «(حاملانم) ت توملاو ىالطااىف

 هلياالا .هلاال ف ورح دددعب اعيصأ تو رءو ةعبرأ كلذو تاجا عارج فصئو حاوذ ةوطالاو مدق

 همم ةرسع ع رشا (مهن ءدلاو و١ امهرد توعن ل علا (يعرلا عامألا) هللا لوسر 5

 حايملاو تبةسملاو ةئسسلاو تبحاولاو ةضارغلا ءاندأ ةمئامت ة ةفرعم ف (ةلأسم) ىلل-ءقاثم ه 4 نس

 هكرات قسفب و هد حاس رفكن ىطو لبلدي ثنثام هاسّض رفلا م بادآ الاو هوركملاو مار كو

 باوث هإعذ فام هذيلا انا هر>ا رفح الو هكران قسفن ىط ىل_ ادب ثنئام بحاولا امآو

 افا اانا و تاةءالوداّتع هكرت ىف سلو باو هإعق ىام نمتسملاو باتعال باتع هكرت ىفو

 يل ا ه) هكر تو هلعفنيب ريخ 00 ىو

 نعمت ع لقت ازكه باقعالو باثع هكر 2 نسلو باول هلت فاش باد , الا امأو هناستا نم

 ةاك زلالاملا عفدف لالا باص ىون واذ قحريغإ لحر لام ناطلساا نخاولو (ةلأسم) نيدلا

 هعمىذإاوهلوسرلان ا ىنلاو لوسرلا نيد (قرغلاو) ارامتخا زوح رشعلا اذكو ةاكزلا نع وك

 عشوم ودك تانك هعم ن 5 0 تاو 0 هلبا ٠ ْن ع ىنإ ىذلاوه ىنلاو | مالسسلا هم هيلع ىسوك ناثك

 لبث ارسا ىج ىد ءاسناك ىما "ءالع مالسلا هيلع ىناا لاق اذه نعود فاشكلاىف اذك مالسا| هم هيلع

 عديضتالاب ر 00 ءادو 0 هلم الا نرعلا ةغاىف عرصلاو مرصااك تدمصاف (ىلا# هو:)

 كلدعو اةدعمو ام ماسلا 7 كا كيلع ناك ال ْكإ هلبا ن ناك عماسلا تيمملاوهو ع ا هدنع

 3 تال تمص | ل 0 ا ا روما هللاربك أ ١ هللا داعبملا فاحال ع نما 0 ,كلدعو

 ديعيلا "يلأ| ىوطو كاع ناكالو عم هنا تاك فارشالا لاعف ٠ 00 تالا هسسقت نم نالذ

 ميلادي ىلع ةالمصلا او رغك نم باخو ريدا متريالا نم تاك أه اذهو ديدشو تعد لك ب رو

 هثامعملا فرثعا ٠ نممم اباو انلعح ورثس امم وقعلاب م اياوان<تاسو سهام ىلع توعلاب ماباو هتلااندبا

 رورغ نه نا ناطيشلا بلغأ كلذ هناك ريحخ نم

 تدحو امئاو 0 نسحأ 1 سد دلو تالاوكأو ثالاعذأ نم ريسغتال هللوش ناب نتاطاشلا

 ب واقىف 4 ةلعوم ت تر 5 ماعلا بلقاق _صاذا مالسسلا «لعلاق اك دع لاعذالا ء ذه تاداركللا هذه

 | (مالسلا «يلعلاق) ةماعالاض سس نع ءرامقلا لزيك سانلا ولة ىف هتظعوم تلزاسق اذاو سانلا

 /( المد 6 )

 نع دحاو هلةنام

 الا كنناسل نزحخخا د رعصو هثالبل مستساو رك

 حاوفاب صأو مهسلجاف هيلع
 ىلع ترض ةمعط الا

 4 ساحاف هذلاد اوم

 قبف ةدئامىلع مهمنينث
 ركذو ىكمفهدحونيمامش

 قلم سول ىنأ نادسفنىف

 لاّقذ هعمتاك الامح نأك

 اذهكوخأ ىبدقل فسو
 هردئامىلءهسا>-افادنحو

 تيبفنيدنت الكل رن
 هاخآ ىنعإ هلفاثالازهلاقو

 تامفىيمن وكمت نيمامش

 مشل وهيلا ةوكت فس و

 0 ..دأ د 2 ا

 سدح 2الف كلوحأانأ ]ىلا

 اوناك ام) تزال ىأ
 ثاف ىخكماس عفان (نولعفبي

 انعجوانمل انسح دةهننا

 ئنإ م جاعت الف رثخ ىلع

 اقراعت لفك ناعأ اامع

 قد اللات صخاقناغتو

 فعال ىنأ اي لاق مم ءاسمسسلا
 مهن كلذح] نادب رأى اف

 ىلا ثابت ىحىدنع قدتو

 قإح لاتحأسفانسأ
 نةشدالونزحتالف كذخأ
 كلادنام لعذا لاق كيماع

 اذه نعاض سدى افلا

 ْكاءىدانأ 1م تال> راف

 ىلع كلذ ىثمعمل ةقرسلاب

 لعفاف لاق ىدذنع كلذ

 كلذك ١ ىلاعت هلودكلذف

 تاكا مى سورا انركححص

 (كلما نيدف هاعاذحخأمل

 ناك كلملا نالدهمكح ىفىأ
 دادلاف م5 قى راسب ىااذا

 الا) هينيعل««وهينرقنع

 تاىئ-عن 0 ءاتشا نأ

 هيدتا ذأ اهنكك 2 فسوا
 هبا هارحامالول كلما نب ديف



 د ادزلو انعم هنذفنأ اذإ

 ( ريس ليك كلذربع ليك
 انا هلام نم ىلع رستم

 لاقفه.ذ ةقشمال هئا

 هإ رأ نا) مك ولأ مهل

 |ةثوم نوتؤن ىتسح
 ىل نوغاحت ىأ (هللان-ه

 نانيبنلا متاجد# قع

 هنم متناف ىدإو قىنومتخ
 وهو ةماعلا مول ءارب

 هرت 1 الذإ ءىرب مسنم
 ىلع هللا لاف مهقثوم
 ددهاشىأ (ليكو لوقنام
 (لاق) جوردن اودارأ اق

 رصم( وادعرنال ىبان) مهل

 اوا_داو دحاوب ا, نم)
 فاخ(ةفرفتم راولأ نم
 ىوذاوناك ممنالزيعلا مهملع

 ناس روسصو لام
 ىنغأام ولة دستمم تاماقو

 (ئت نام هللانم سنع
 نم عفت الرذحلا ىعت

 هّللالا هلا ناا ردقلا

 ريبدتلاوءاضقلاو الا ىأ

 تدةعاىأ (تلكر ون هيلع)
 نكح وةماق هلع و)

 دارأامغال.ةو(تواكوتملا

 45 ةرغتم باول نم مهل وحد

 رصعف سول ناهغلد هنال
 ادحأ لعلاوةرفش تأداراق

 هرهريسهف هارب نأ مسؤنم

 اولاق ف سوب ىلعاواحخ د نيف
 نان: سا ىذل انوحأ اذه

 نسسحاب صافدب كيتأت
 ةنبزلا عاوناب نيف لزانمل
 بهذإاىناوص هيفتلعجو
 الامعثوانع بطلاب ةأوأ#
 فدص وفل هني نع ماقأو

 5 ثتالذاك ه راس ن-عو

 سنأ| واد ف ه_هرمأو ساج
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 مرحو ىلاعت هلوةك بلطلاب الا هنم دارملا لاني الام وه (قينا) هدضو مكل باطام اوعيكاف
 ناكملا وهو ةسصنملا نم ذوخأم ملكملا ف ىنعملرهاظلا ىل_ءاسوضو دادزام (سصنلا) ابرلا
 لمأتلاب الادار#ملا لاش الاموهو (لكشلا) هد_ضوعابرو ثتالثو ىتضم ىلاعت هلوك عفترملا

 هيتشاف ىناعملا هي ثح ودا اموهو لمهلا) هدو نوعجأ مهلك ةكئالملا روسف ىلاعت هلوقك

 ىلع هيف فئوتلا ةمكحو حسم ا ةب آو ايرلا هن“ اك لمحلا ةهح نم ناسالا كردنال اهايتشا دارملا

 نع دارملا مكاو رسفملا ىلع اموذو دادزاام (مكلا) نايبلا هتأب نأ ىلا دارملا ةقيقح

 ماك-تملا دام هبتشاام وهو (هباشنملا) هدضو ملع ئث لك هللا ناىلاعت هلوقك ليدبتلا لامجحا

 فقوتلا همكحو هياط هكه-دذع طقس ىح ةلاصأ هكردإ قد رطال هةفانع 9-5 لا_ج>ال عماسلا ىلع

 ىلعال ماسأوأ ناعم هيف كرتشاام ( كرثشملا) ضراعتلادنع رهظب تواغتلاو دارملا ةقيةح ىلع ادبأ
 رهطلاو ضرعلا ءرقلا ماك ادام اهتمرخ“ الا ببال ادام اهنم دحاولا نقم اذاق ماظتنالا لبس

 وهف حرئاذاق داهت>الاو ىأرلاب ههوجو ضعب ح رتب ىتح هب دارملاام داقتعا ىلع فقوتلا همكحو

 هلودك ةدحاو 00 ردقم ريغ تايوملا نم اعج مننا ظذل لك وهو اهلك نك مالا معاذا ماع رطم

 صخخا تالف لاعب درغتلا نع ةرابع (صاخللا) تادامعال امو ءالقعلإ نعهو امو نمو موقو نحو

 رايتخا الب هلع ىذلا ل-ىلا فصو هب ريغ ضراعل مسا (ةلعلا) ماعلا هلوانتام ضعب حارخا

 لكم اينسل مكحلا بو>-و اهلا فاض ام ةرامع هةعا رضلا فو هلع ضرملا ىيد هلئمو هنئم

 (ببساا) ا.هريتو لحلاو كلملاك هب تناملارثالا وه ئثلا م .و للا حاكنلاو كادال ءارشلا

 ةلعلاب مسملاثيثي لب للا ف هب محلا تبدي نأ ريغنمهن لسوتنام لك ةعبرشلا ىو ةغل لبخلا وه
 ةراماوهو ادو-و الوان وج و محلا هيلا فاض نأ ريسغ نم هبيلا لودولاّق ب رطوهاما بيسلاو

 ىطو رشلاو ةعاسلا طارشا هسنمو ةمالعلا نع ةرابع ةسغللاف ( طرشلا) مكحلا توبث ىلع
 رظتنم لعف وهواب و> وال هدوحو دنع ادوحو هيلا محلا فاصانم ةرامع ةعن رششلا فو ةالصلا

 اا | ةاوااتلا نع حراخ ص »دو هدوجو لع طورشملا ةوح و فقوتي دوجولا رطخ ىلع
 رانلا دوحو ىلع لولد تامخدلاك لولدملا ةفرعمل ةيودنملا همالعلا هب دارب ورك ذب لعاف ىعت لمعق

 طريشلا تود ىهو تايناغلا ىف لمعت ست ئشو دو->ولاىف اهلرثأال نكلو ةهدلمع سيملا عامجا

 تابثا (مج رثلا) ضراوءعناوملا ىمس هنمو ةعفادملاو ةعئامملا لدبس ىلع ة]باقملا ىه ( ةضراعملا)

 اسكعو ادرط محلا, ك_سملا ىنعي ةلدالا ضن (ةضقانملا) رخ الا ىلع نيليلدلا دى ةب م
 فوة ارملا سكع نمذوتام هناس نع ئذلا درو» (سكعلا) ةرئؤملا هلعلا ضرعت ريسغ نم
 (يباقلا) نزلا كود مكحلا توت هن دارو لادلا مدعل مكدحلا مدع نع ةرابع وه ةعب ريشلا

 ضرع نا رع نم لءادب تباثكح نع ةرامع (لاحلا) الولعم ]عل او هلع لوأعملا لع> وه

 قبملا للدلاب هلع نود لب زملالبادلا هإ_هجل ءرملا ىلع هلاح ستلم هنال هئاَقيلالو هلاوزلازه
 ضعب جارح !لم-ةو اينثلا دعب ل_طاجلاب ماكستلا وهو ئذثلا فطع وه ئلا نم (مانشتسالا

 تفاظ (ىهتلاو) عرض ةلانود ءالعتسالا قد رط ىلع لعفل ادوحوباط (مالا) هب ماك-:نام

 ريغ نم الاسرا ىوارلا هلسرأام هنم لسرملاف دامو لسرم ناعوت ) ريدلا) لعفلا نع عانتمالا ظ

 ”- ةانسأ



 لاكو) ماعطلا نم اريعب 5١

 (مهتعاضب ل تافصلا نود تاذلل ضرتءملا وهو رخ 7 ئشب ضد رعت ريسغ نماظفللا نمهانعم مهغئام (قلطملا) |
 ف) مسهتع اض نعفا١ [| ءانعم كقام ديتلا) هنافعأ ضرعت ريغ نم تانعالا نم نيع ىلع عقبأ تابئاب الو قبال إ

 اهتوفرعت مهلعل.مهلاعر ال تبث اداء علا وح لاقت اننَمد و اعططو تءاثلا “ملا هاا ة مشل ناهس سل ع 7
 0 . ما 4 1

 م0 ال للا عضاو هعضو ىذاا ْئمثا'تاذ هيدارب قلطأ اذاف هل ىف رسم ا ىلا مساوعوأ
 | 3 ءمأأ| د عدس 2 2 2 0 2 5

 اغ 0 7 (نو . 2 هريس ىلاع وضوملا هل-<# نع ىدعتو ز واجام (زاجنا) هاى اراق تأك امىهو ةويبملل دسالا مساك ا

 -0- 0 لزهلا دض (دجلا) ُثدحلا نع هي ىنكملا ىندملا ثيح نموأ ةرودلا ثدح نماما امهنبب ةيسانملا

 م مد ردو م.تنامان ا ريسغ نم 4 عض 1 ريغ ْ لكدتسا ام (كزهلا) هما ةقيفد ماكتملاهيدصتب تأ دا
 هعاضلادر لع مهلمحت

 ملت هلال معرب
 ماعلعلا نك نأ ىأردهنال

 حرص مسهلوةنم ذوخنأم هدارع عماسلا مسهفيلا قبس ثيحمالكلا نمرهاظلاوه (مب رصلا)
 ةدْئاَر ةنب رقبالا فرع الواهانعم رثت_تاام (ةياكدلا) ةوعرلا نع فشكت اىأ هضح نع قملا |

 نم ذوحتأم ىقو وه مهلوق اذكو ةياكلا فرح هنا مهاوقىف ءاهلاو تنأ مهلوق ىفءاتلا اوعءا ذهلو

 هنأرمال هلوقك ةغل خ1 ئذ جبار داب الا هل ةدعالا ( رغم ا) هنرتس ىأ هتينكو ئشلا تينكم هلوق
 ئه جارداب الا هلةدكالام (ىضتقلا) هنم صةئلاو ظفللا اذه نم ثالثلا هين حدي اذهاو اقالط ىاط

 ءاذةقاإل رامداوه لمقو ةبرقلا لهأ ئأ ةبرقلا لأسر ىلاعت هلوقك همالك هدك ةرورض رخآ

 مالكا ءانثا ىف هرلع لدام ( ةراشالا) راهطالا ريغب مالكلا عتب رامذالاف هنا امهنيب قرفلاو

 ف هربت لمان عون رخآ كح مالكسلا كلذ نم رهظي وهم هريغب مالكلا قيسو كاع ريدخ نم

 (صنلا ةرابع) دصق ريغ نمةرسد و ةنع هريسغ ىأرو هآرف هلباقيام ىلا رظن نم نأ تايسحلا
 ايلح ناك اذا بج وملا ىندملا ناالا ءاوس سامةلاو ىه لبق (صنلاةلالد) هلجال مالكلا قيسام

 ىلاعت هلوق لم اناسسا ىعمد ىحأ ناك اذاو اسامق ىم“# امفحخخ ناك اذاو صنلا ةلالد ىعمد

 برضا مرحامهنع ىذالا عفدإ ردقلا اذه مرح ١ لذ فيأتلا لدذ هيلع صوضنملاف فأ امهل لقت الف
 عاق لاقي ريدعتلا نع هرامع ةغالاف (سايقل ا)صنلا هلالد اذه يعملو ىلوالا قد رطلاب ملا

 ار ةراسع ةءل ريثلا قو هريظن كا ىلا در نع ةرا مع وهو هن هدب وسو هنردك اذإ لعنلاب نلعتلا

 (قرغلا) هفالخ (كراغلا) نأ ايش هيف كلرتشد ىنءم (عماجلا) هدضقىرغلا ىفو محملا عرفلاو

 ليلد سايقلاو دك نطاب لدلد وهو نسلا بلط ( ناسالاال نيددشلانيد:لضافلا هب عقب ئش

 وه ) رابتعالا) رثالا ةودبتاح رلا ا ءاو هنوطيل نطابلل الو هروهظا رهاظللن ادع رال ىلح رهاظ

 (داهتحالا) سايقلا نيع وه اذهو هي ءري_طظأ ىالاو تبث ىنعم ىال هب تباثلا مكحلاف رظنلا

 دوعقملا كارداله لع صوصاملاف ضنلا ىنءمفرك هتلاو ناكمالاو مسولا ردق ىلع دوهحلا لذ. وه

 ةينط ةثداح مح ىلع رصعلا ءامأع قافتاو ماتلا مْزعلاوه (عاجالا) هب مكملا ل-نوهو

 ىو هتلازا ىأ لاظلا سعهثلا تزئسن لان ةلازالاو عفرلاو ليد,ّلا نع ةرابع ةسغالا ف (خسنلا)
 ىلاعت هللادزع هواهتنا تاكو ِج را بحاضص قى ىرشلا مكملا ءاهتنا تامد وه ةعب ريشلا

 ارييغلو اان دم | اه ى تاكو هءاهتنا ا[ ع مسانلاب و هماودو هراروسا تاك انماهوأ ىف ناالااموؤاعم

 هلق نم عرشلا ماكحأ 2 ءرملا تطاعام (باطخلا) تااخ لا ىلع ةفاك-ا مازلا (فيلكتلا)

 مساوهودك م خلي دصق نع رابعة غللاف (ةع نع ا)هنوك : رئ ىلع ءرملادع وه(مزعلا)

 د ارأن؛ رثكو هدوجو له اذا رعسلا صخرو ماعطاا صخر لاي ةلوهسااو رسبلا نع ةرابعةغالاف |

 ريغو) مم ةماعلا ةمرعلا ىادإا بيلا مايك عفر دعب ر وظحلا ةحايشسا نع ةرامع ةعب ريشلا فو هحياصارست#و هلاثمأ

 ماعطل امها ىرتشن (انلدأ || ىلاعت هوقو عسيبلا هللا لأ لاعت هلودك مالكلا سقئب عماسلل دارملا هن رهظام (رهاالا)

 ني ياي (اناخأ طع و١ ك1 جو

 موحلا- عماب و شأو هيب نم
 انلف) مهلاهدرف امؤلهيلا

 اولاق مسهبأ ىلا اوعجر
 ريحت ل ءانمدقانا (انانأ ان
 هنمُكد هيشأ ان ًارامل>ر

 انمرك ًاوانلزتكنمهنالو
 ا :/قووانبلا نسحأو

 ةدلاروو ربو ليكلا

 ا عنم) اناب ا اناولاقو

 اننا بهذ متا(ليك لا

 (اناخأ انعم بسسراف)

 هلاناو لثكت) نيماش

 د هاند (نوظنفاحل
 لاقفكءلاهدرت ىدافؤملا

 هيلعوكنما له) بود

 ه# أ ىلع ك-ةنم 5 الا

 وهواظناحريد هللاف لمق نم
 اوتذاملو نيجارلا مح رآ

 (مهتعاضإ اودح و مهعاتم

 تدر) م-هتعاضإ نك ىأ

 ىتين ام انابأاياولاق مسهملا
 (انيلا تدرانتعاضي هذه

 ءارو بلطت ْئش ىأ ىأ
 در وليكلااناقوانصه

 تأكلذ اودارأ نعل انملع



 ناكل ا خابط سمأب ناكو

 راهنلافصن هءادغ لح
 عوجلا مط كلا ىوذي د

 منذ عايجلا ىسني الف
 فص مهءادغلولملا لعد

 لزندق (ناكد) راسملا

 ىتلاناعنكضرأأ وماشأاب

 هياعبوةسعي ضرأىه
 لزتام امعقلا نم مال_سلا

 بوعي لسرافرصم ضراب
 ةررقلا هللا مولتت لا هلع
 فدشسول ىل_ءاوأشدنيسفم

 دو ركسذمهإ مهو م-هذرع

 هيلع مهمودق نيب وبلا

 نملاقو مهل أسامة ةنس

 لاح ركحنأ ىنانمثنأ
 ماسلا ضرأ نم اولاقف

 راثع انف دهجلا انباسأ
 مت نويعكلع لاف
 اندالبةر و عنو رساقنت

 تاووعي هكلاع قيد
 ىناانك اولاق مهن مف لاق
 بهذو خانم كلهف رشع

 همأ نمخأ هلناكو بئذلا

 تايلسعي نالاق كالاهلا
 اولاةق> هنولوقت ىذلا
 اهفانف رع ال دال نك

 نم كل حاب نوناةلاقدحأ
 اناف نيقداص تك نامكربأ
 دوارتساولا) كلذ. ىذرأ

 دنعف (نواعافل ناو هابأ ه4

 مهزاوك م_هزهح كلذ

 مههدحار لكل لج ى##ب

 أ ق٠

 | ىف هيدا ارب و هريسغ ىلا باوصلا ةهج نع ليحأ ىذلا (لاحملا) للا ىف امهعامتجا يسال
 | ةلخلاوإ) دسحاو ءزحىف كرككللاو ةكرخلا عاج جاك <«>-و لك نم داسفلا ىخكتقاام لامقدسالا

 وهوالادعلا ىنععردعم (لدعلا) ه.كام ىلا هركي ام ءرملا لو ىتلا ىهو لايتحالا نم مسا

 مل-ط لاقي هعضوم ريغ ىف ئثلا عضو (ملاظلا) قالا لدملا ىه (ةماقتسالاو) لادتعالا

 رول اوهو لطابلا ىلا قملا نع ىدعتلا نع ةرابع ةعب رشلا ىفو هناوأ ربغ ىف ضربا اذا رعشلا

 نع ةرابعودو هدذ (هفسااوإ) ةديج ةبقاع هلام ىه ليقو هعضوم ىف ئذثلا عضو (ةمكحلا)

 0-5 هن دصقت و ةههشوأ هع هلوق داسفا نع يردخ ءرملا عذد (لدجلا) بارطضالاو هفللا

 ناك ام ىلع هيري_اسم ةنابالاوهو بذكلا دضو» (قدصلا) ةذقحلا ىف ةمودخاودو همالك
 ديلا ىلعديلا برض نع ةرابع ةغالا ف (ةقفدلا) هدض (أط+لاوإ) قملا ةباصا (باوصلا)
 رابح ا ) را ارثالا) هلبق نك م ئماتاسثا (ماشنالا) دقعإا نع ةرابع عرمشلا فو دقهعلا دنع

 ق>قاربتعم نوكي ىتح هاطئارشو هناكرأ عتجاام تالماعملاو تادابعلا ىف ميملا) قيسامم
 هانأأ عورسشع سيلام ةمزالمل ه< و نم ىنعملا ثئاف هسفن ىف اعورمشم ناك ام (دافلا) مكحلا
 هللا ءاسن#أ نم مسا (قللا) ةعجلا ناذأ دنع عيبلاك هلا ىف لاصفنالا ر وصت عم لولا ع
 ق>لوق لاقي و اضاأ باودلاو قدصلا ىف لهح«ةس و ةةيةح ثياثلا قا ئشلاو ىلاعت
 مادعنال اما ةرودلادوجو عمهج و لك نم ىنعملا تئاف ناك ام (لطابلا) باوصو قدص ىأ
 قو عم غلا طقانو دام مالكا نم (وغاا) ىهلا عنيب ورا عسيبك ةيلحلا وآ ةسلهالا

 هتابثاعصي مكحلا نم ذئانلاودو زاوا نم (رئاطا) مالا تورث قب ىف هل ىنعمال ىذلا
 (ضرغلا) ةلعلا نكر دوجو عم عئامل لاما ىف همكح فرعبال ىذلا (فوتوا) «تحرتو
 امال ضئارفضئارفلا تمعماهردق ىأ ةدسفنلا ىذاقلا ضرف لاقي نايبلاورب دَممْلا نع ةرابع

 رفكي ىت> هيف ةهشال ىطق ليلدب تنئام ءاهقفلا فرع ىف ودو ةاك زلاو ةالسدلاو مودلاك ةردقم
 تاعقس ىأ اهب ون تبحو اذاف ىلاعت هللا لاق طوة سلا نع ةرابع ةغالا ف (بجاولا) هدحاج
 ىحرطغلا ةفدصورثولك مدعلاةهش هيف للدب هوو ثث اسم ةرابعءاهتفلا فرع فودو

 دسجاولا رينو سايقلا ىنعم مدسعل ةش هسيف ىذلا (ليلذلاو) هبرفكي الو هدسحاج لاضإ
 عمي لامعتسالا ىف ( مزاللا) مد_علا ةهش هبف نوكي تأ مصب وادو+ وم نوكحي نأ لص
 مياست (ءاضقلا)«باعامملا هلام فرص ليقو ه-تةو ىف بجاولا نيع مياست (ءادالا) بجاولا
 نع ةرابع ةغللا ف (ةنساا) نيدلا ضقاو ةنامالا دأ لاقي دقو ريدف هداع نم بحاولا ل-:م

 نع ةرابع (لغنلا) ري1تا ىفالا لمعتس.ال ةعب رمثلا ىفو ارش وأ ناك اري قب رادلا قاطم

 ىلع ادئاز ناك ام ةدابعلا نم لفنلاو هلام ىلع ةدايز هنالالفن ةونغلا تيءم هسنمو ةدايزلا

 نابقسالاو بدنلا قن رط ىلع هيلا وعدملاو» «بلا بودنملاو (بدسملا) ةردملا ةضورفغملا

 للاعت هللا مظعت وهو للذتلاو عوضالا نع ةرابع (ةدابعلا) هك رت نم ىلوأ هنايثاو مثاا نود
 دوهتملا ءانيك امهريغوأ ةقدصوأ موض نم ىلاعت هللا ىلا هب دسعلا برقشام 0 رثلا) هسه أد

 ادصقرمالا ةفلاخت (ةيسعملا) هريغلو ىلاعت هَل و2 ىهو اعود مالا ةةفاوم (ةعاطا ا) طابرلاو
 ةغا عنلاوه (رظحلا) هدض (مي:ةلاوإ هل. ةرو عبطلا هيلا ليع نئاكلا سمالاوه (ندحلا)
 بردا ة يشبهك رت ىلع راس وهلعذب منام همكحو هنع عونم.اوه (مرخناو مارخلا) ةريظلا هنمو

 رك ذيدقو هليصخ نم لوأ هنع هزنتلا نوكيام هدكحو بوبا دض (هوركملا) ىلاعت هنلا ىلا
 ثالث لاقي هلعف عرمشلا قاطأام (جابلا ةم راو لا هيف ه.تشأم (ةهشلا) همرتلا هيدارب و

 ديقلاعتر (قالطالا) تاقع هكارتن الو باو هلعفبال هافرط ىوتسا ىذلاودو هرهطظأ ىأ هرم حابأ
 ل لا ل لل 0 0 تا ه0 ل أ

 قلطملا
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 وهئشلا دحو عنع و صخب لعغلاب و عمج و مث سنجلابف لصفو سذ> نم بك سه دخلا ليو
 رحاوز وعئاو# عرشلا دودحو هيفلوخدلا نم حي راخلاو جورخلا نم لخادلا عن ضع عئاملاو عماجلا

 هريس لع ىتينأم (ءرغ 1( هريغ هيلع ىدنام (لصالا) امم ميسم د اينع دبل يقتل 7

 (ئذلا) هتردق تلج عئاصلا دوو ىلع مع هنالهي ىت“ ىلاعت هللا ىوس ادوج وم ناك اه (ما ءلا)
 هنعربذي و هن لعن نأ جحا و 1 عسيخل مسا وهو دوحوملا نع نعةرابع

 وه لمقو هقن (لهجلاو) مولعملا نع ءافحللا لاو ز ليقو هب وهام ىلع ئماا لارداوه (ملعلا)

 لاقي اقرف امهنيب نا عمصااو لمعلا نيب واهتبب قرفال ليقف (ةفرحملا/مأ) 0
 دصتغلا ةلزنع نور اهلل ملا رف عوج تنك لدا علاكاو فراع هنا لاعب الو ملاع هللا نا

 ىنعملا ىلع فوتولاو ةباصالاوه (هقفلا) دورلا نم ةَقتْشم ةدارالاو بلطلا امهو ةدارالا عم

 لمأتلاو رظنلا ىلا «بف جاتحي داهتحالاو ىأرلاب طمنتسم ملعوهو محلا هر قلعتي ىذلا كنا
 ربعبلالاقع صذوأم (لقعلا) ؛ ىش هسباع ىنكال 1 ىلاعت هللا عش نآزوحال اذهلو

 طئاسولاب تايئاغلا هب كردي رهو> هنا جمصلاو ليمبسلا ءاوس نع لودعلا نم لوّةعلا ىوذ عنع

 هاقرط ىودساام (كشلا) ن ناجح لا دعم كسلا فرط دحأ نالا) ةدهاشااب تاسوسحلاو

 وهف رخآالا حرطا مو امهدحأ حرت رث اذا امهدح ىلا باقلا لال نيشسّسلا نيد :فوقولاوعو
 لاقيئلاةَمِيَمَح لع بلقلا ةنيئأوط وه (نيقيلا) نيقيلا ةلزنم نطلا بلاغ وهف هحرط اذاف نط
 ىف مةواه (ماهلالا) هر دامسام ىلا باذلا نالم (ىوولا) هبق رغمسأ اذا ضوالا ىف ءاملا نقب

 ون حةصخب نيو وة ىفرظأ الو هن . اب لالدتسا ريغ ن٠ قضتا كاف رم لع نم باقلا

 ئشلاتابثتساوه (داقتعالا) هتقيقح ىلع هيفر ولخا :!!فركفتااوه ( رظنلا) نيمفودلا الا ءارأعلا

 لاك الازب-نعجبارخالا ود لمقو هلق اروّدسم ناك اسمع هحاضإاو ىئعملا راهظا (نايبلاا هسفنىف

 هنموانهذمواقن رط هلعحىأ اذك هللا عرش لاقي راهطالاو تانبلا نع ةرامع ةغالاق (عرمشلا)

 الو بدن ريغ نم عربشلا هرهطأ ام ( عورشملا) نيدلا ىف ةقبرطلا ىه (ةعيرشلا) ةعرشملا
 هلع رذعتيام (جرخلا) 4 حدسلا هلزاك يرو قا (ةوورفلا) باجيا

 هيلعرذعتب أم رذعاا) هر ربل, : و ب وأطأ اب 06 صقن ىه (ةجاحلا) هدق عدي امم جورخلاا

 ةر وس ءازسأ نم ةبكرم هج مسا (لكلا) دئاز ريض لمن الا عرشلا تام ىلع للا
 لاعفالا موت ىضتقتاملك ةملكو دار ةنالا لمس ىب ءةطاحالا ا هو ءاعمالا موت ىضَخَعَت ” ماع 13 ةملكو

 1 تال ىذلا د درغلار هوملاو ه(كنجلا) هريغ نمو هنم'لكلا بكرت تكا م ءز مسا (ضعبلا)

 لا]) لركلا ساس بلا ىانلاوه (ناو .1ل1) ئشلا لصأ ود لي و زيا لغشدام ( رهو+ا) ؛

 قوذلاو موعطلاو ناولالا لم رهوجلا ىف ضرتعبام (ضرعلا) رهوجلا نم فلتؤملا ثكرااوه
 ضرغلا نعول الوهو هنسعو«سغن (ئشلا تاذدوح و) ةسفنب هواقب ليصدش ا ةريغو نجللاو

 ةمزدألا ةرامالا ى 8 (ةفصلا) هنع ميراخ و هو هطرم“ فالع همق لة ادوهو هب متنأم (ئثلا نكد)

 لعافلاب م (فصواا) اهسفنبال هب موقن 7 اهب فرعد ىذلا فوصوملا تاذب
 باعالل الدأ هب صخشتلا ريصا فدو نع ةرابع ةعبرشلا ىفو دهعلا نع ةرابع ةغالا ىف (ةمذلا

 ةحوهو لوبقلاب عئابطلا هتقلتو لوقعلا هداهشب سوفنلا هماع ترقتسا|م (فرعلا) كك :تالاو

 ةرم<لا اوداعو لوقعلا مح ىلع ساذلا روغاام ىهو (ةدلعلا اذِككو !) مهغلا ىلا عرسأ هنالاضأ

 4 لاد مسا (عونلاو) عاوفالاب نيفاتخم ةريثك ءامشأ ىلع لاد مسا (سنجلا) ىرخأ دعب

 | ددعت 2 ىذلا ٌثدحلا اوتداجلا) هدوح ول ءادتنا الام (ميدقلا) ضصاخمتالاب نيفلتخ ةريثك ءامش

 ا (نيدسضل ادح) هدسص (مودعملاو) تاثلا ناكلاوه (دوجوملا) مع

 ا ا اطل س03 طفلا 2 111 ا وب وسلا 7771575 ٠

 فص : هشناق كلما عوملا

 رول وللا
 نا و اذهى سو لاعف

 هنا هاراذ هلاعدف طعقلا
 2 ا ةيحقلا قف

 ةيدملا عسيسلا يذلا

 ىف هودعأ ئم لك دعف

 ةيصخ لا ا نيذسلا

 الذ نواك َ د اوناك منال

 توعاش اولعف نوعبش»

 مهعابت ماعطلا فسول ن نم

 مىتحدوقنلاب ةنسلوأ ىف
 راتتد الو عهود رست ع
 ةنسلا فوهعاب و هضبقالا

 نعاوملاو لكلاب ةبناثلا
 تاولاب ةتلاتلاة نسل فو
 دينعلاب ةعبارلا ةذسلاىفو

 هسقفاخ1لاة:سلاقوءامالاو

 ةسداسلاةنسلا ىقوراّمعلاب

 فو م اسنو مهدالوأب

 مماقرب ةعباسلا ةئسلا

 الو رح رصع قدن ل ىتسح
 فسونل ادبع راصالاةرح
 موعلاكاني ا رامسانلالاقف
 نممظعأ الو لح اكلم

 كإملل ىسوت لاقفاذ_ه

 اهفىبر عنصيارفيك
 الملا 1لاذ ىرن اة ىئاودع

 كا عسبتاناو كيرلا
 ٌكتيعر ضعب نمو
 تفسون لاف ككدلامو

 "لذه هللا دهشأ ىلا

 رصف لهأت ةدعأ دق ىف

 مهاعتددرو مهرخ 7 نع

 ميكحالمأو مهلاومأ

 هيلعف سو نا(ىورو)

 ئق عجبشال تاك مالسلا

 ماعطلا نمنيذسلا ثالث

 فاعأ لاقن ضرالان اردخ



 طا ليج اريضلا هيل "اف

 كلما

 (هلقردصلا مهضعب بتك 9

 عسنم فولنا قيضمءارو
 نمالا

 رخآ 00 ردو لوأو

 نزلا

 افسون ثامهّنلاف نس يئالف

 نمصالخنا دعب هنئازخ
 نوحلا
 فسول (لء رقتسا|ق)

 عسجسل ا!نوخسلاتاخد

 حالسصاب ساق هيما

 ةعارزلاوة>الغلاو عرازا ا

 اهمذ اوعسوت نا مهرمأو

 تكردأ الف ةداعلاقوف
 اهعمح مهرمأ هللا

 لصاو اا هلىنب مْثتعمف

 اهف تعمف مارهالاو

 لوأ فن زاخلا اهءتقاضف
 كل دلعسفي لزم اوةدس

 كتققنا تالا ةتسش
 ةيسصاملا ناس عسلا

 ا 1
 دثشاو ءالغلاعقوف ةيدهلا

 نم مهدنع لدحو ءالملا

 عوعتملا عنمام عوجلا
 (ءامكحملاشءلاف)

 نابيم طعشلاو عسا
 بد سفخاانا امهردك

 ةداععلا نمرثك اماعطلا

 ماعطلا دّقفي نا ىناثلاو
 سفنلاع وعمد و'الق

 نايبسلا ناذه عمو
 ءاسنأ اهتتاقفسودهعيىف

 عوجلانوداني نايبصلاو
 الو نواك ف عودخلا

 هنا (ةعقلافو) نوعبشد
 ةيدحملانونسلاتلحد انا

 هل لص نسم لوأ ناك

 |4م

 ادح ًانبرب كرششت نلو هب انم اف دشرلا ىلا ىدهي اب ان كرف انعمم انا اولاةف نما نم رفن عمسا
 تاقولملا لك ىلع مَسفأو ناجل ااذ#ه لماحل انوع ناو سنالا نم تاقومللا ع.جاب اوك نا
 نا ءاممسالاو تاب الا نم بالا اذهىف بوتكملا قح ىثنالاو رك ذلا نمو سنالاو نا نم

 هذه 2 م نمو 0, هيلغنالو بت رقوأ لمعل نم هل عمم“ وأ هرام ند باقىف هئامشو هةيكش

 هل_عج *ىث ىلع بضغ اذاو ىطعأ لكس اذا ىذلا ىلاعت هللا لأسأ ء_و٠الاو تاوع دلاو ماسقالا
 ملسو هياع هللا ىلسص ىنلا ةعافش ىف ىلاعت هللا هل_خدب عاطأ نمو دو*و داع مو ؟ هلع نا اكد

 باتكلا ةحاف ريبك ىببص نكح ىف (طوب را تتلك) نيعجأ هرثجو هل !ىلعو لع اند.س ىلع

 ماواعبس ىسركللا ةناو تاره 2 ل هللا ود لقو انعم امس نيتذوعملا 600 تاره م

 لبللا لعاجو حابصالا قلاف لاغقالا ةحتاف هللا مسب كييذؤيام لك نم كرقرأأ هللا مسب كيفشر هللا
 ناك نمو ربدق ئش 01 ىلع هلبا ناو مماعلا زيزعلا يدق تلد انامسسدح ردهقل او سءعملاو 7

 ذوعأ بر لقو أ ثيحرحاساا مل“ الر زحاس ديكاوعزص اتا اوعاصام فشلت كننيع ىفام ل
 نونمؤد الفأ حئش لك ءاملا نم انلعحو نورض< نأ بركب ذوعأو نيطايشلا تارمه نم كب
 دارأ اذا ئث هزم: ال هللاو هللا تذارالا ل ددعال هنا فيك مياعلا عييملا وهو هللا مهكيفكمسف
 هجر اذه لاق نوعحر ه-لاو ئش ص توكام هلم ىذلا نتناوسف نوكمذ نتا هل لود نأ أش

 رصأ ةنالف جرف ىلع نالذ رك د تاعاس ادح ىبر دعو ناكو ءاكد هإل+- ىبر دعو ءاح اذاق فر نم

 ضرالا انرذو ره مءامع ءارسسلا باوبأ انف ر رع ارمدت دليلا كلرمصااو برق حنو هللا نم

 وأ اعوط اينثا ضرالاو تاوودال لاق ىذلاب ةثالف جب يف ىلع تالف ركذ ثاءاس ءاما ىتلاف انويع
 مامذ هلبا مامذ هلا مامذ هللا مامذ هللا مامذ هللا مامذ هللا مامذ هللا مامذ نع عئاط امد الاق اهرك

 مامذ لب ريس مامذ ل.ريج مامذ ىل ريح مامذ ىلإ ريج مامذ لب ريس مامذ ليريس مامذ لد ريسج
 حرت ملا. م-رلا نجرلا هللا مس د مامذ د مامذ دمت مامذ دمت مامذ دم مامذ دمحم مامذ دمت
 كلرزو كنع انعضوو نالف ةبعم ةنالفردص حرشا مهالا ىوه اذا مدنلاو دمعت لردص كل
 كل انعفرو رهط ضقنأ ىذلا طبه ةنالذ تاذىف نالف ةب# عضوم كلذك ىوه اذا مأاو دمع
 عم نا ارمس رسعلا عمتاف ةنالف جرف دنع نالف رك ذ عنرا مهللا دمعت ىوه اذا ما او

 صناف تغرف اذاف ةنالق ىبلق ىف نالف ةيكش رخل مهلا ىدوك ىو» اذا ملاو دمعك ارمس رسعلا

 كنب رولاو ةنالف باقى نالف ةبحت قلأو ةنالف نعنالف طم دعبأ مهالا دمع ىوه اذا منلاو
 فطلب أي ىتح ءاوح انمأىف مدآانابأ تبغر اك ةنالف ىلا نالف ةبعت بغر ىوهاذا متنلاو بغراق
 ى و ندح اافاهقيم بكيسو موا صم هاد ماع 9 حورلاب حورلاو مسجلا عم مسجلا

 مس نب جتك ب رحت ىلاعت هنلا نذاب ل: ةجوزلا ىلا لدي و انا ةقرملا ب رمشن و ةقولصملاب ةباتكسلا
 نيملاعلا بر هنن دجلا مل_سو هبدصو هلو د انديس ىلع هللا ىلدو نيعتسأ هيو محلا نجرلا هللا
 ةلوادتملاطاغلالا ىف (نايبلا) نيعحأ هلآو دمت هلوسر ىلع مال-سلاو ةالدلاو نيقتمال ةبقاعلاو
 1 ريغف مسهدب رهتشا هنا الا هغالاىف تعدو ىذلا <> ولا لع ماسلا ىلع ىرع اغ ءاهقغفلا ند

 نوسلا نم جورلا نع سانلا هعنملناحلاو تببلا ىف لودلا نع سانلا هعئمل اداد> باوبلا
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 | رون هكربد نحلاو سنالا نم تاقولخلا ع.مجرش باجل اذه لماحاي ٌكلنع ثبخحو هلا ريكو هتماظع
 هطرعوأءارذزئالثرب رسلا

 . نوثالث هيلعو عرذأ ةرشع
 تاكو ةمرةمتوّتسواشارذ || ءاعمالاو تان الاهزه مسي معسل نمو لاو هيلع و عنك تن يذلا ةوشلا اناا وانسن
 معاس ب بلكي هللا قى نمالا سنالاو نا نم نوئدالو لام ا هملا رظنمال نأ ىلاعتهننا لأست

 بالا اذه لماع ا تسحر مسو هكا 2 :!ا هل د الو منهح رانف ادبأ اعاد هلع 0

 0 ذ نم رشوأ ءعاومسل لدارأ نمو نكلاو قتال رم بالا اذه لما ابك نع تعفدو صع- عك

 تقاثباهشب ىنالا را .تاوولؤملا عيج نم ءوسوأ رمش كدارأ نم تبمر وّو عمد ثنأو

 الو اليل ال كلب رةيال نأ ناو سنالا نم بابا اذه لماحاب ءوسوأر مب لد دقي ىذلا ىلع مسقاو
 ىلاعتهللا ءاعماب تاوولخملا ميج نم ىثنأ الورك ذنم ادحأ كيلعطل د الو كلا راقنن الو ازاهن
 الا هلاال ىذإا هتناوه وهو هعيطنال نم قرثع و هثام»أ ةمظعل ب واقلاو ىل ىلا لزلزت ىذلا ىلا

 رودملا ٌىرابلا قلاخلا ريكتملارابجلا زي زعلانعهملا نمؤملا مالساا سودقلا كلملا م>رلا نجرلا وه
 عسيمسلا لذملا زعملا عفارلا ضفاحللاط ءابلا ضياقلا ماعلا حاتفلا قازرلا باهولا راهقلا رافغلا
 ظرفملا ريبكلا 1 | معلا مااا ريبخلا فيطللا لدعلا ميل اريسبلا

 ديهشلا ثعابلا دخلا دودولا ميكا عس اولا بيحلا بقرلا م ركلا ل باجلا بيلا تمّملا
 دجاولا مو.قلا ىلا تح ىلا ديعملا ل ىصحلا دسجلا ىلولا نيتملا ىوقلا ليك ولا قلل

 ناوتاارعلاىلاعتملاىلاولا نا'ابلارهاظلارخ الالوالارخؤملامد قمار دسةملارداقلا دمك! ادح اولا دحاملا
 راضلا مناملاىطعملا ىنخملا ىنخاا عماجلا طسقملا مارك الاو لال! اوذ آملا كلام فئرلاوةعلا مقتنملا
 مياعلا عيعسلا وهو هلثك سياىذإا رو.هلا دشرلا ثراولا تايد نك هلا رونلا عفاناا

 ع مج نم بالا اذهلماح اونرةث النا ما سقالاو ءاممالاو تاوددلا هده نوعجست ع نماي ممل مم سقأ

 مما هيلعدللا ىلص ر© انين ةكرعب هيلع اواطاستال تآوناو سنالان ٠ ىثنالاو رك دلانم تامولذملا

 فوع-نب نجرلادبعو ددعسو دعسو ريدإلاو ةحلطو لد تاق رع هدو ةياوصلا ةكربو

 نيد رغما ةكئالملاب و نيلسرملاو ءادنالابو ءارهزلا ةمطافو نيسااو نسكلاو حارجلا نم: ةديبولأ و

 عييجاي مكماع مسقأو نيعجأ مهلعهّللا تاوضر ليئارزعو ليفارساو ليئاكيمو ىل_.ئاربج مهو
 تاغ ىلع ناك ىذلا مسالاب علا تيوتا ىئنالاورك ذلاو ناو سنالانم تاهولخلا

 2 بالا اذه لاا رعات تآ 1 مماع ىزإا هقاثن 0 مل دواد نيب نارولس

 ماسقالا» ذه ن لاو سنالا نم عطب الو عمس: مل نمو هراهنو هليل هوادفحتو هن : كضأيام عسج
 ىف هدولخ ة ةرخ . آلا ىفو هتمظع رهقب امندلاىف ةدص و مهو هللا هكرح باح آ اذه لماحل

 انا مهلا تارصتنت الق ساحنوران نماطاوُش هرج ” الاواندلاف هيلع ىلاعت هللا طاسد تاو من مهح

 2 ءادعالا ةتاسش رشو ءاضقلا ءوسو ءالبلا دهح نع كب ذوعنو ىنغلاو فافعلاو قتلا كلأن
 كد الا ةوةالو لودال هناف هبل ءاعف نملاو سنالا نم ءوسب بالا اذه لماح دارآ نم نيملاعلا

 اذ_ه لماحل انوع اووكت نا ءامممالاو ماسقالاو تايآ الاي تاحلاو سنالا رشاعماب ميلع مسقأو

 ىفو ةعد اخلاىف ءارمالاو ةاضقلاو نيطالس ملا ىلع هود ناحلاو ىنالا عيد نم احمل
 أرسم تايراجلاف ار دو تالماحلاو اورذ تان راذلاوة ةروس قح هل انو تونوكت ةحاملا ىلط

 انوع توكيال نم ىلع عق اول كلب رباذع نا نملاو ننال نم عش الح ا ارم تاب قملاف
 -هضولاو فد رمش ا عن نينا عبجاب , ماع مسقأو عفاد نم هلام هفلاخ < وأ ناحلا اذهلمال

 وه نا ىوهلا نع قط. امو 55 0 لضام ىود اذا مغأاو ةرو الا را ذلاو

 مق أوةبذاك اهتعقول سدل ةعقاولا تعقو اذا ةروسب مملعممسقأو ىوآلا ديدش هلع جون ىجوالا
 هنا ىلا وأ لق ةر وسب و دبجملا نآرقلاو ف ةروسب نجلاو سنالانم تايواخلا عيجاي مكيلع

 كلوفريفطق لوعدق كما

 جوزتف مالا هزعدعب
 لحد الذ هنأ سامو

 اذهسلأ اهل لاف اهلع
 ندد 0م م

 تاقددصلاا أ تلاقف

 ىأنال انينع ناك ىحوز
 قام ىن ١ك ءاسنلا

 فصوالاعلاجلاونسحلا

 ةدشنم كلذب هيلارذتء'
 اهدح وذ هلاء>و هناهشاك

 نيدإو هل تالوذ ءارذع

 قاع اهبحأ هنا( ىورو )|| ب

 ةملوآفىف هم تناك ام

 نيبال أشاماها لاف
 تقذال تلا ةف تنك 5

 ىنتاغش ىلاعئهللا ةبكت

 دق تناكو ئلك نع
 ثامماو ىههيدب ىلعتلأ

 فدو لدءن ريثك قاخو

 ماكحالاىف مالا هيل
 ماعلاو .ر ماجلتا هيحأو

 ةعبسلك فبكر(اكدإ)
 ةئامف بكوملا ىلا مانأ

 موقع ءاملطظ- 1

 لواملا هل تنادنن وعرف

 كلذو باقرلا ل تعضخو
 كإذكو ىلاعت هلود قعد

 ضرالا ف فويلانكم
 ىرتعلالاةرصمضرأىأ
 فسوب هلبا لوسرف أما

 ِءَوَحأ

 ملافلا ىلع اسودحت دل
 ٌكنالاو

 ندسلا رمدلا ليج ماقأ
 ههرب



 نمولغلا كينان واهلوخ

 زونكلانم

 ىكنموثألملا اقف كلدق
 واورومالا هذه ريد كنت

 اعيجرصم لهأ تعج

 دنع فسوب لاق ءانمأ
 نازح ىلع ىناعحا كلذ

 ىأ ماع ظيفح ىفاضرالا

 نمىلا ىلع اع اافح

 لاملا ةيامح 1 ماعطلا

 ةنامالا.ه كه فيصوذ

 ةملط امها اًةيافكل او

 لاقاءاو هنولون ن لولملا

 ةهاةاولاعت هللا ماكحأ
 لدعلا طسو قسحلا
 تعبت هل>الاع نكسبلاو

 هلعلو دايعلا ىلا ءانالا

 موقدال هريسغاد_>ًانا

 ىلا هّللا هد وءاغتنا

 ما الاقو كلذثلا

 وذك نيم ني_كمانيدل

 ىل-عي ما ؟ة[زنموةناكم

 هحونثالللا تام نئازملا

 كمل هدلقو هتاخهسلاو

 بهذنءارب رسهلمضو و

 توفقابلاو ردلاب اللكم

 ريرسلامأ لاق هنأ (ىورد)

 متا1تاامأو ككل م هيد.شاد إ

 جاتلا امأو لأ هيربداق

 سايلالو مايل نم سلف
 كياعهتعضودقلاةفىاب 1

 كلضغب ارارقاوكلالالحا
 ضونذورب رسلا ىلع سلف
 أ لوطن اكو ««.ج مالا هما
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 ىرب هجوتاندرب + تر ردي ركن #« ىرثوفو تساوت نامر غب هك عاد
 موقل ا ىلع نيعتسا هيو محرلا نرلا هللا مس ممجرلا ناي ءشلا نم هملب ذوعأ (ماخءالا باجلا)
 هزه ةكريبباجلا اذهل ماحاب كيبحأو كاغفحأ نيعجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللاىلصو نيلالغلا

 مج نمام> تمدام تان ”الاو تاوعدلا
 ضرالا ىفابو تاو.ههلا ىنامهل مونالو ةذس هذ أثال مويقلا ىلا وهالا هلاالهتنا ةكربب ضرالا تت

 ءاشاعالا هلع ٠

 اذه لماحا. كطظفحأو كيبحأو مظعلاىلءلا وهو امهلظفح هدؤدالو ضرالاو تا اوما هيسرك ع سو
 تاقولخلا ميج نم فوخ وأ معو نم كل :طقد و كمانم ىف ساوتولاو ه ءوسلا عديج نم باَذعا
 ريك از زعلاوه الا هلاال طس نما واوأو ةكئالملاو وهالا هلال هنأ هلادهش ةكريب ابح تمدام
 ىثنالاو رك ذلا نم تاقولذملا عسج ريش نم باخلا اذه لماحاب كانذحأو مالسالا كاع يدلنا
 باخ اذهىفبوتكملا ةكربد باحلا اذهلماحاب كيحأ و نيجارلا محرأوهو اظفاح ربدت 2 ةكرب

 لكنمد * "وس لكن مو ةراظنلاونونجلاو تاهاعلاوتاف< ا جمالا تايكالا ع نم
 اذهلماحاب كلاففحأو ميلفعلا ىلعلاهابالا ةوق الو لوحال فلأب تادولذلا ع 0 نادل نم ءوسوأ رسثب بالا اذه لماحاب لدي نم ترهقو تاقولخملا عسبج نمرم# ىذ ل ورم“
 اع هنا ءاعمأب ؛ هةقرحأ ؟ تاوولخلا ميج نم مهوب وأ راهوأ ليلب كقرط» طن قراط 1 يانا

 < اي ايح تمدام بالا اذه لمآعاي كتظفحو ىادش لآ تؤابصا ىانودا ايهارش انه وهو
 لوما هوقب بالا ازه لداعلب 0 ديحن نأ اردوه لد 1 طم . م [اددنم هللا

 0 لانو ضرالاو ءاوعسلاىف تاهاعلاوتا ءلاءلاوتاف ا

 نم ئش نوط ا مهفلخ ابو مهيدبأ نيدام ملعب هنذانالا ةدنع عفشا ىذلا اذنم

 ول لح دل ؛ فو+ وأ مهدأ ءوسو رح هدصقب نم 0 ا نع اوعفدي نأ بالا

 توك نآوافوحنو ةناهم هراظ 35 نمبلقىاوقليو هئاطعو هذحخ وهنا ارشو هع ةانوعاوتوك ناو

 هتب<اوقاب وهبلا رظند نم باق اوفطعد نأو ىثنالاو ركذلا نم تاقولذخلا عج دنع ةماكلال ع
 0 نالذ ناحل اذه لماحاد ع .و ىنالاورك ذإا ن نما مس ا ظن : نمساقىف

 ضرالاو تاو جبال لاق, نم قد تاقولخملا عج نم ىو هرم ليصل ع نم لك نمو دوس>حو تاسللك

 تاتكوروطلاو َه هروسا نالذ بالا نا لماحأب كيردأو نءئاط امد 2 ٌ املاك اهر 57 وأ اعوط اننا

 بدك 9 مدعو -8 :[نمو 00 علاو عوذر | ل | 0 1 سر وام

 رك ذلا نم ع-مضولاو 5-5 رغلاو ءاسالاو ةاغولاو ءالعلاو نيطالسلاو ٌكولملا نم ب بالا اذ-ههف

 نم هلام عقاول كدر تاَدَع نا 4 ' ايلاعت هلئا هيذعت د نحلاو سنالا نم تاوولذملا عسي نم ل

 ءاوسالا 0 ىلات انا 010 كدارأن 51 د اخ انخسا -تعفدو مفاد

 تانمْؤملاو نينمؤملا اون:فنيذلانا ةيظعلاة ب" الاب و كالفالابع<وباخلا اذه ىفةبوتكملا تاقرح لا
 ءا مهل اوهر وسب ب باخلا اذه لما كتاف نار ما تاذغ مهأو مه> باذع مهلف اوودن م

 سف : لك ب فقاثلا مهتلا ءراطلاام لإ ارد قو نراك ع نع ةقراطو ىراط لك نم ىفراطلاو

 قساغن رم“ نمو قادخأام رش ع نم م قلفلا تل 3 وعأ لعد ناحل انذغو لءماحا كطظفحأو ظفاح ا ماع ام

 96 الع للاب يعلو دسح اذا دما نو دّقعلا ىف 00 ندنايتواذا

 0 0 در ندعم ا هزدلانم 0 0 ىذإا سانتا

 فود نم توضرالاو تاوعسلا تلزازنو هرهقل عفادال ىذلا هيا روق ؛كءادعأ ترهقو هرمال دارال
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 ءاقب ى دنع كلملل اف د هارت امب هلالاءاش دقو ١
 نمس رق قد رحخلا نافرادلا نع ىلو< اهل ليقفةدبعتم ع تناكوةرصبلاب عقو قل رخلا نا (ىح) :

 ىلق ىرحدعف رادلافوأ باقلا ىف نوك امناَقن رخلان ال تلارإو اولاثىرادورح ال وهتلاق كراد ا

 ناكل سجالول (ميكح لاق ر ادلالوصول,ةرانلاتأفطن اى مالكلاتمافىرادركف يكف

 سفنلافبععلاوهجلابارلاولمعلاف ءايزلاو لاما فشلا ينل لع صرخلا ياس مهنيا
 صاصتخا ىايص مست نم الحأ نج رد نآ ىاهحع هك ى اح هتسدلك صصممدانو صا عاذ
 الد عم ةانص ىف هنلا - نم لازال يود ىدنو ادد ترض هيسدق سافنا سسافت ةئامت دَحا , مسدستتم

 طاخو ناج مهصرب ت«هش>و وتمظعد ٌصوتل اودمان آتاوعدم اطوهدبن ارك عاحتراالب عئادوو ءاطقنا

 ىلع تناك ةالصلا تناك دهع طفح ىاولص نمدعأ دسانش نم نبع ضرف ل: ضرف نيع ناود هرص

 فار و تعس ناج ناةئاع بش نوج هع رك لمانأ لبقتب زاينو قوُس هصق انوقوماباتكن ينمّؤم ا
 ايلع ةيمع نددسوب تاود د: ىع تارد مرحال دواد قاسي رب تفصو ىزاردز ورفا لد ناقوشعم

 داب لوصوملوذ< لاغلا نعأو لاخلا ن دحأ ىبعتسلاما لجأ هك الاو ةدسو
 ءاقملا كل لوط تاب لاذو + ىلاءملاراعأ هللا لاطأ
 ءانئوأ ءاعدا هخءاضب « فك كيلادت تلاز اف

 اد :وه5مباقلافلز ري م نمراءام## هدهاش : ىلقف وهو اشاحئاد

 عستضرلفط تسازف برطلمأ نوج وءادز مغ لننوجهكى مانعأ ىولوم بختاقالم قوذل يخت
 رهدراظتنالا نع ىف فرادلاو بحلا نطوتس: نا نادد5 هّومرف ع وعن ولا لذ

 ديماراعشزا شين ةديدو تسروضح تفاي عمطرد بن رق نع نوج ورش ىه كوقو ىوق ظحل
 قيفوت دراس  ىغ ىريعارد :رفاسم ذعبتداصودرادنى اب اب هزو ردنجت قراغمت ا ارمسزارونرب قالثو
 دعت ىسركلاة ب اواعمس باكلا ةعافأرقت :و انممآ لاغا دمع هّلئا محرب ودابىز ودىدوز,ت اتالم تاود

 ملسو هيلع هللا ىلص د ىبنلا ىلع ىلصتو اعبس ةدحاو لكذتافلا لق نيتذوعملاو اعبس باتكلا ةحاق

 حوللاب كلأسأ ىتخم سانلانيعأو ىنع ندتنأ نماب ىنكماي فاكاب كلأسأ ىفا مهللا لوقت مح اعبس

 نذ-و ت-اوتسدربدنغخب و دب وكب لدردري ذو ىسفن ف ترد ادفاسبر ادى نيبت نا ىبسركلاوملقلاب
 رعش اوشرهاط ىورب دذاب هتفرك لدرد ىزيح ره دب وكن

 اًقيسدقٌكانم لاظب لظتسيو *« هكلامتن ا دبع ضرالا لبقي
 اعل نس وري ىف لمثل عمك نأ دي هتوعد ءانثا ىف هللا لأسو

 ةطلطلافامعا وةواكلاوةلزعلا ىف ةرج الاوانتدلا ريخ تدحوهماع هللا ةجرذارولاركوبأ (لاقو)

 همل عهللا ىلص ىننل لاق هنع هلزا ىذر رسل لاقو رانلال وخد دنم دشأهلل' نع هلمعلا ىدينجلا(لاقو)

 دئاوغلا رح نم  كلملاءاقب كولملا وفع سو
 تملاع ناطاس دواد مان ساوورد * تابسم تعانق حسنك ارنس وود

 دبع مول مويلا اذن سبحلا ىنرازدق 5 داتا ىل همت لد ىارشب

 ديد+لا ان رهز نموقدتعلا انرجت نم اي ئسلحت تلك ًاورورسلاىل متدق

 معي نماح دقو بن رقلا بناح نع * ىسلعع ىببح ثيأر ذا تدان

 0 اوملانءاعوأ وأ * ىيرثلا ىلع سن 7 بكوكماادهاش نم
 دياز ' ىدو اح لد : زب ىد نت رسخ *ف همدر درب نمو تدوس هرج نم

 دب وأم فاعضاب تءظح تاغ ىف د ىركلاىف تيطلاب عتملا ىنتاقنا

 ىركححت ى ناهد هس داب رب * كريس بار ىن نابلس هك مريك

00-0 

 ك0
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 ءالسلا لزنمو ءامحالا

 ةنامعشوعاو دصالا هر 2 و

 فاظنتو ل فغا م ءادعالا
 ايامث سلو نعلن ردنم
 ىلع لجواناس>ا ددح

 اهرخ هإعىهو كلما واع

 بابا ل_طوالف ةلمفلا
 نمىءرىسحلاق الملا

 هقلخ نمر ىسح اند

 هلاالو وانت لح وهراحزع

 كلملا ىلع لحدا (ةمريغ

 لريخ كل أس ىنا مهلا لاق
 نمكدذوعأو هربا نم

 ىل_عيلس مت هريغرشو رش
 كاملا لاف مب رعلاب كمل
 تاسللانةنتناسألا اها

 هلاعد م لسع سا ىع

 اموكلالاهللاةذ ةمنارمعلاب

 تاسللاّعف ٌتاسللا اذه

 قدعاو مه ربا كانا |

 ناكوسهو (لاقإ) بوعد و .

 اناسلن يعي سفر عب كالا

 تاساب كلما 2 0 8

 تاسالا كلذ فسول هنأحأ

 تاكو ه ص أ كلما تّعأق
 نيثالثْباذ_دموي ىسول
 ىل-عكاإلا هسلحاف ا

 عممأ تأ بح لاو هرب 0

 كلافغل نمىابئررب وأت
 هركذمد_ةنامهملعداءاف

 مو هيلعهتلا لص لاقو
 هبصقب عرزلا عفر نأ ىرأ
 نزاذخلا هل ىثنتو هليتسو
 تبصقول !نوكمف ىماظعلا

 هيحوناودللافاءلمتسلاو

 ف سانلا ضانو سانا
 توعفنر ةمبصخلانينسلا

 مهماعط نم كمارهاىلا

 ماجا لي كابشكتف نإ
 نمورسعم ل هال هدعج ىذإا



 نه ورام ىأ سافلا

 نيو ص در علا
 نوتبزلا نموارجبنعلا
 قائهد سومملا نمو انْ

 عجرالةنيرثكالال لود

 اع ثاللا ربخخاو قاسلا

 نانا لآ فسر) هاتفآ

 هذهرسسفذىذلا لح رلا اذ مم
 نول ىف هنااولاةفانؤ رلا

 ىوتث الاقف نينس عبس نم

 ءاح الق لاح لك ىل-ههب

 هللاقو فوت ىلا لوسرلا

 رع نأ ىلأ كلاابحأ

 هداج الا ىئ تدثثو هبعم

 مم هتحاسةءاربرهلظتل

 لوسرال لاقو لحال 0-3

 ىلا ىأ كب ر ىلا مسا

 ةوسنلال ادام هلّسأف لدس
 هريخ و هيلا م. رفةي الا

 مالل | هيلع مس ءوللافاع

 ةوسنل اراضداب كال |ساق
 نهدي نعطق فاللا
 لذعذ ةصقلا نع ع نول 8 و

 زب زعلا ةأما تلاق كلذ
 ىآاقملا صد> نأ الا

 نع هندوارانأ نيمتورهظ
 نيقداصأ ١ نك هناودهس#ت

 نءعوددوار ىه هلوقىف

 كلا لاق كلذدنءف ىسفت
 ىسفنا هصاخسأ هر ىنوتا

 جيرخالف اصلان ءاعجأ ىأ
 هل هالاعد نحمل نم سول
 0ك اهتكرب فرعت ةوعد

 ةنس نموهىذلا اذهانموت

 ةدامعيسو نيسجتو عض
 مهملع فطعم-هللا لاّمف

 مهنع مند و رامحخال اب وأو

 سائلا رعأ مهفرابخالا

 (بتكو) داب لكن نمرامح الاب

 ربةاذه نول اياب ىلع

 [أ44

 | ىلعةدالبلا ترهب وهاكسلا ل !ءهعافس /'ترهط ىد> هرمد ِّد ران آ نمر هظو هرش بهل ن* عقوام عقود |
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 أ هلكأ ةمرح نع ىنزلا مامالاهب ىتفأ 75 لءموعجاب او مَ اق م هرسانر ملا ءاروام ةعأ راتحخاف ءالقعلا

 هماك ىلع ديدشتلاو هعئاب بدأت اورمأو 2 رطح عم سششخلا| ىارحاي اوتنأو هوان مرتو

 عرتخ 26 عدتبم قيدنروهف هلكأ لى لاق نم انواع لا ىح هتمزح ىلع نيبهذماىو" ذ نال

 رظحلا ىف ىنسنلا ىواتف نم ها امهلع ارحز ناركسلاىف اك ىبن مثبلا ىلع قالطلا عامياب اوهكحو

 نيذمؤملا عمج بيصت ىدح ٌةدّحناو ةةناردة نإ ءل لك لن ىلاعتو كرابتتهننان ا ( ريدا ءاجإل ة>ابالاو

 نيغمؤملا ' وعزف ك.تىر تءاصا مالسلاهءلع لد ري> لوقف ةمقن اهتم ىبنو امرغ ىلا ضرالا ىرش نه

 رافكعلا دالنىف ةلدالا هذ-هىاو دلو نيذلا نيد ىلوملا ىلا اهوقرصا العو زعمللا لوقيفةإ_ذفتدقن و

 مهف ب رحلا رادف ما نك مال الا هنيا مهثرر ةجرلاهذه ةصبو هلم الا كالت ةكرب نك مهلا فرصتف

 لمضف هللاّمذ ىنصوأ هل لاهف لدحر هءاح هنا (هلل هج رصامعش' لمضف ن ءوأ هإ هلع ءالا كلىفا اودلو نذإا

 اظفحاىناثلاوق مإرأ هنزل نع هاطمدلملا ذرب حن هلا ءاضقن كلذ لّعف ذّئش نم كداصا اماهلوأ سجن ىندع اظذد> ا

 ىح فررلا ن الدو 0 3 ل تلاتإاو لاعت هللا باذع نمو: تنآوكاذم قاذلا نإ كناسل

 مسأ هيف رك ذب .ه تيبلاا نا هللا هجر ضاءع نن لمغفلا لاتو (هيننن) تائيسلا عي نم انصخت

 ىلاعت هللا مسا همنرك ذنال ىذلا تدبلاناو مظملا تيبلا لدال حابصملاءىذبإك ءاسوسلا لهالءىضن هلئا
 ا ل قلن مالا ض ع! َئ م تاكو ,( هلهأ ىلع ملاخملا تنلا مليك هلدال لاف

 لبالا تلط3ل غاحاب لاَعو الب ١ تطأ ! لاَعد ا نءمغارا حاصفىمشع ادد عطس ىلع 5 تبيلا كلذ

 ير افرب رملا ب وُهلاف ريرس لا ىلع هللا بلطت لئاغا لا.ةف مل طساا ىلع

 دمالا دامآ 37 ,س ىلعادت دااهملا 0 لع (لاقو) م مآ مو علا 0 0 هبمظ هيلع

 تاىلا م كا هننا ق وا دتموداما ةددمدا قاح لبةايندلا نم ئذفيلاعتءتلالا ءيسدالىذلا ل واعلار هرزا

 تعقو و مالكا كلذن نم هداوف

 تاهبلطب : امقرع نهىروذثلا تايفسىلا مغدأ نب مدار اربا بدك د دحاو دمأ ىف مثنأ ةعاسلا موقت

 نع) ةسقث لم نادم )قاطأ نءو هلع ءاس هلمأ لاطأ نموهغ-أ لاط هريدي قاطأ نمو لذام هدلع

 او هله ىفاذ 1 فودو ءهنمتردج تا لاق ناثاا بوعت ّ م لبق هم هملع هليا هجر (مهدأنب محارب

 0 نزح هت. ص ىف دل نع تاغتساف ىلعرك : قوذوه نمت .هكناو ىف دس> ىل؛ موه نمت رخص

 مكلعجوللاعت هلوذف“ اك خاوممتعهتلا طر ع نسكت ودها جر اع تبا( لاك عاطل وق الوتشلبو

 راعتلان او معت ىف قارا الانا ىف كاعت هاوذىف (لبشت) كإموهفةأ ساو مداخوثد» هل ناكنماولاقاك د 9م

 هلوةف (لدقو) مهطلا لذ ن ماهك_ذ ىأ هةر ٌكذىلاعت هلوقف لءقوايندلا قصرااو همت ىفا

 ءاضسلاب ىتعت اريهطت ؟رهطد وعمطلاو للا ىبمدثبلا لهأ سجرلا مكس :هبهذلهلبادب راغاىلا 7

 ىلاكشا نعهيدرفت !ةءانقل !ىفاما مى ىدعن ع نمهدحال يشأ الكلم بهللاعت هوة (لدقو) راثشالاو

 اهلاناك ةدلمثارس ا ةأ ص انا (ىح) ةعاذدلا هئياسال ىعل اديدٌشاب اذعهئيذعالىلاعت هوقف(ليقد)

 هزم عت نا 5 رادلا عينت نا اهنم كلا ماسه ناك-فرصَلا نيش: ثناكو كاملا رصق راوح راد
 كلما اهل لية ىراد مده نم تلاقرغسلا نم ةأرملا تءاجاملذ اهمدهم كام | افرسف ةأرم لات حر فن

 مولظمللو نيعم فيعضال رضاح تنأوانا تيغىالومو ىدسو ىسهلاتااةوءاسعسلا ىلا هةرط تعفرف
 اهلوقد رهف ٌكرصق نارخرظتنا تلاه رظتن:املاقاهعل اراغالفهيكومىف كلاب رفنتساجم رصأن

 تايبالاهذهبوةكمرصةا|ناطم> ضب ىلع دجو و هرصقب و هيضسخ ل يللا هيل نجا ةاهنم كهذو
 ءاعدلا عنصاعىردتالو * هيردزتو ءاعدلاب ازما
 ءاضقنا دماللودم اهل دي نكدلو ىطةئال لمالاماهس



 لاو
 ك0 باُظُااج
 ىلا امابم زا راف عرب وعرك ذى ش دعب ىتج هعد هسفتلال ى 1 لأس ىدسيع ناذ

 ٍ ديقنلا /(لان) ننزك اذل ب 0 مهل راب نم هيفالع ناكم 3
 ىلع نيملاعال رك ذالا و هامو ىلاعت هأوقن دل هديح ىلع هلبا ىئاك نون 0 هنلارك ذ

 كنوقلزيا اورفك نيذلا داك ناو ا 1 نيملاعلا برل رك اذ نكلو ٍنو:<؟ سيل ادسحم
 ةعإرأ هبا ىلع مالسسلا امهملع س رض ىع لاقي د رك ذلااوععمامل مهراصبأب

 ىلاعت هلا ىلا اهب وعرضت لاط الف 8 0 ا ةحئاشفلا ةروس امهماعن نا ةنس فالآ
 اميرش ناق ةايملا ءام ايرسشت نا كملع نكلو دم ةمال اهترخدا ةريحتذ ثا: ىلاعت هللا لاق

 الاقف لوسرلاامهملعف هيلا اينأ ادم هللا ثعب املف اشاءف كلذ العفف دمت ىدبح تقو نإ اهي
 نا كيءلع رضدخاب ال ءمرأل ملسو هيلع هنا ىلص ىنلا لاعف ةايحلا دبر , الخ انل ةمعنلا تت ن لا

 ءامنالا (لاش و راحلاىف ىتما نيعث نا كيلع سايلا اب و ز وافماىف ىثما نيسعت
 ىسعو سد ردا ءاسمسلا ىف تانئاو مالسسلا اه-جلع سادلاو ريتا ضرالاىف نانثا ءامحالا ف

 تدع لا لاق) ميم ةروسف لئؤق ملاعمىف ىوغبلا هركذ مالسلا امهناع

 ناك اسأذ ىلامالا نم 7 هب راتب ناك مال_سلا هيلع دواد نا لوي هلا هجر مامالا ذاتسالا
 اهتم دحأ قا لاو تاوععلاف اهلك قالا مونت : نا كيلا ىّتحاح ىهلا لاق رصا١تؤو

 نعمذاك الو عمم نع عمم ىناعشدال هنا تلعام ادواداب هملا ىلاعتهللا 9 ماننال مومق تنأو ىربغ

 هللا ماناف لري ىلع علط,ال ثيحي كيحانا ىتح مههينت ىىجاح لاقف كتجاح لاساف مالك
 ةمايقلاو ول ل عفت اذام ريخأى هل امالسلا هيلع د واد لاتذ مهلكنبضرالاوض رالا له وتاووسلا لخأ

 ىناثدس> ادوادا.لاقق الخلا سؤ ر لءىندذف#”ىهلالاةئانر وأ قسكنمىفوتسا لح وزعهتلالاتف

 ءاجل اةاشلا ص7 ىتح مهلك ق لخلنا نيد ناد ءالىاكمولعىفىلالح وفرعو مولظالاو ملاظلا نيد ىطأال

 هنافمزاحابأاب ذخ لاق نيم“ مل هعمباعةد مزاحوتأ سم (ليقو) سلاملاقنور هنا ءانرقلاةاشلا نم

 ىنعمف (ليق و١ ها كنمىلةراظن نسحأ ىسفن لاقف لرظنا انا لاقف مهارد ىم شيل لاف نيد“
 00 و هيلع هللا لص 0 0 ةعانقلا ىنعب اسحاق ر هللا مهق زري لافت 5

 - ع

 نه4+-ءع!ارا

 هليا هةر

 0 3 فحل ناف 00 5 معلا هلا ىلص ىنلا 7 ىم ئرب دقف مآ نمئرب

 بنل |قروذن (ه :عهتزا ىذرةربره أ ن 3 توما دنع ثاغالا باسد و نيعلأ نم ءابلللا بلسا

 هيلعهتناىلص ىنلالاعف ةرعشأاهذهام هل هلل !لوسر انل قو سو ماسالا فاك قأو 1 نتيكللاو

 دقذ ى مكر نموىبم ْئربدّمذ مّدآ نم ئرب نمو مآ ن نءكرب دقن اهلك 4 نأ ةنوعام ةريعش هذه لو

 شيشمملا ةمرح نع (لثسإل هللا لوسر قدص رانلا ىلا ريس ىاعت قل نم يو نمو هللا ن 5-5
 ه”مرحو هلحف هللا مهج رهياخحأو ةغينح ىف أ نع لقناملاقنهللاهجر ىردركلا ةثأالا س6 نم هل 1
 در , موتانا ذلارتاس اك ةيلصالا هللا لع وسك اروتسمنأك لد مهامز ف رهطام هلك ؟ نال ئغ

 1 هجر ىفاشلا ذيلت ىقزملا مأمالا تامزىلا <«ة:مرحو هلى اخد أم تليلانع ةبسدعلا 5

 ناكو فاشل :بهذم ىلع هةمردع ابان اى سانلاةبةرثناب ى هلوانت عاشو هلك أ اشنىتح

 ىأذيل" وهوو رعنيدسأ ىلا هاوتق م غلبف دادغيفف ىنّرملا مامالاو برعلا تارعىفهداسفروهظ لوأ

 «ةنتف نكامالا تاهو هتيلب, تعناالفحابم هنالاقن معلا قارعفدسأو ساشا م رحت ىفهنلا هجر ةغنح

١ 

 نع هدنغ او رضح نيذلا
 مرا حا ل ا

 ايسول صا 1ال 8

 ةذحما نإ نم مالسلا هيلع

 لاَقف نبلملاعت مالسحالا

 معلا ريثك احاص الضاف

 انك صت ةفاطلا رثك

 زك دف نيمانم ةيلعزامكتاو
 لكلا ف ىدصواهوهلب وانت

 تاف فقر ف 6 امو

 كة وهملاتنضمتدرأ

 هلوق ىنعم اذهذ باوجلاب
 امهتعاد ىذلالاتو لاعت

 رك دنع [ةمالعب رك داو

 م قانتنا قددصلا

 نسهلك انتا مستارقب

 ينام .بتافاك م بج

 ثاف تانسان رج اورض+

 لعلابورلاهذهىئرشالملا
 باع سانل اىلا عج رآ

 لاقذ كك اعوءالضفن دواعي

 نيذس عيسنوعرزب فول

 مكتداعك ةعباتتمىأ ايد

 مدصجافةعارزلاف

 دسفت الل هلءتس ف هو رد

 تارقبلا

 نأ هوسردأو تولكأأت

 عسيسسأ ١ - نهف

 ناك ا بدد>اكا| طعق ىإ

 ماعطلا نم نهلمتمدفام

 ةيصقنا عبسلا نئسلاىف

 ىأ تونصت اماليلتالا

 نمىأب 5 هرعأل نو رخدت

 تاغب هيك ماع نالذدعب



 1 كاع هللانا( ملا لا

 برغملا ءابقنلا نكسف دحاو ثوغلاو ةءب رأ دمعلاو ةعيس زامختالاو نوعبرأ لادبالاو نوعبس ا هيابسأ أه أنش دارئاذ
 ضرالا اءاوزف دمعلاو ضرالاف نواس رايخالاو ماشلا لادنالا نكسمور صم ءابدثلا نكسمو

 ملادنالامم ءابعنلا مث ءابقنلا اهنف لهتنا ةماعلا ىمأ نم ةداحلا تضرع اذاف ةكم ثوغلا نكسمو
 ةعزع ٍنانا) ها هتوعد ٍباحت ىتح هتلأسم متن الف ثوُعلا لهتناالاو او.محأ ناف دمعلا مث رابحالا
 ملا ةالص دعب هسر ذ محو نم ىك- 2ث 1 نم لكلا مزعت كناوهو )ب رع وج وما سرذلا

 ىلع كعبصأ عض هول مزاعلا لوقو انقل لك هدسم هل مو زعملاو مزاعلا تاو هرواعذ لءقو

 تام عبس محرلان حرلاهلنا م 2 ه0 ع تدعد مزاعلا لوقب ممعوجوملا كسرد

 هدب مزاعلا عضب مث اعبسس هلوسبلا ارب مث كام لوقي مم 3 اعيس يل سيلا رق « مث كلع١اام ةلأسو

 اعبس هل سبلا مث درفلاب سدتوأ ةتس مولا كلغ سدحا لوقي و هدينهزهب 0ع ولاا ار ىلع
 اود هللاود لق مث ُ هزخآ ىلا الكم انل بر طو لنع نم سد ةروسرخ1 ارد مم

 ملعلا ميعلاوه_ اباد للا ن :كعام هلو ىلاعت هلوق اضب «أو سائلا برب ذوعأ ل-ةو قلغلا

 زوج دجرلانكسي أش ١ نا للاعت هلود اودو مرح هله ءاشولو لااا لم فمك 3 روارت مآ اردد و

 هللا مرك ىلع مامالل) للاعت هلبا نذاب ناي رضلا هلا عجرب ملف هدب عفرب و هدد عوج و 11 كار

 رعجدت امو انم ْلوادو * رصصن# امو كيف كواود (ههجو

 فول جير فاندام هلا. اد

 ىأرمالس لاو ةالصلا هملع

 (عبس) مونلاىف رام

 3 رج رخناعتارق

 تاره اذ 0 سالت

 فاعلا تعاتباف فام

 عبسبساىأرو # نايشلا
 لمعت أدق رض تالمئس

 تاسايردخأ اعيسو امدح

 ىلع تاسباملا توتناف

 0 مدنا

 مسهل اهرك ذو ةنهكلا

 لاعت هلوة.دارااوداذهو

 عمذ اهلعنياغوت

 اه 1 2

 ربك الالاغلاىوطناك فو د ريغص مرح 5 | معزا 00 00

 رطل رول" هيقرعاب ع ىذلا نمل باكلا تاق ا موقلالاقف
 ارد 1تامو كيف 2 9 جراد نم كَل ة>احامو اهايوان ىلعردةنالف ةطاتخم

 اييسالذ نتاكف اهري.عتو
 لك قتسع لاعطلا نهد م للا اق ىديو لدرخ كعب هللا ك1 ر ىلع ذحخود (بر م لاصطلاع اود)

 تاسنالا سأ ار قا<ناودو تاسناقلحىف ادوار اهل اذا ( ةةاعلا صاله ىوقدعا لد دردتا هيلعرذب و

 هللاهجر ضامعنب لوضف نع (ىورو) هللاثذاب طقس ؛ ماما ىف خ وذاع ءلاىلع طحو بسلا ىدبو

 لعأ الو ةمفلا فلأ نا ارغلا متن نم ىلا بحبأاب لمعلاو ىلاعت هللاباك نم ةدآ ةءارق لا هنا

 1 وايثدلا كرتو م رمعلا ةدابع نم ىلا تحأ هتحاح ءاضقو نم مزملا ىلعر ورسلا لاخداو اهم 0 يوتلال» ا

 هد ىئام نمىلا نجأ مارح نم قئاد كلرنو ضرالاو تاووعلا له ةدامعت د ديعدلا نم ىلا تح م لاذ نع اناس 7

 رعااف مهدأ نب مهاربا جمانك لاق هم ةمقنانثدح ىصجلاناٌمع نب ىلع (انئدح) 2 لو ل عاونأ 0

 قدما انأاب مهارالانلةذ سانلا يكب و ةنيفسلا تن رطضاو ج اومالا مهب تجاهو عنرلا,مب تبعلف | ةبق.ك رام هناالارشلا
 0 نو ىجال نيد ىجحأي لاهف 2 اهلا ىلع امفرم“ ًادقو هحأر مترف لاق هيذ سانلاام ىرتام ||| ناك اذا: يشلاو همفلاملا

 ةنيفسلات أ دهف لاق لوف ءانراف ك تردق ان درادق ل اين ستان مويقان جاب ىح 1 وج || نمالو 6*ه>ونماموأعم

 ايندلامالك نم ئمثب ثدحي الحر ىأر هنأ هللا هر مهدأ يحارب نع (ىورو) هتعاس نم سفنل ا قوت ءلفعردت [هحؤ
 عنصت اذ لاقال لاق ناقعلا همث ن ع لاقال لاق باو ل هدق وحر ' مالك اذه لاقو هيلع فقوذ فراش لارا

 1 شما ا هملع هللا ىلص ىنلالاك 0 هلا ارث كم اا هيف نمأتالو اراوث هيق ور ' الماك ماما ةمغرلا 0

 3 ىد_ه نينثا نيد مصاو لابمأ 2:5 سماو هللا نأ نر سشماو اًضد ص دعوال بم تاك اذا امال صقانلا

 نأ هللا دا ارأ اذا لبو لري سل ةلزءىلع تروق اذا نا ردم نوتلابخ لاو هللا عساو ناشاا ملف ناسنالا

 نكهسفن بودعإ ةريصبو ةعاطلاب هاذغأو ةدحولاب هناا ةعاطلا ٠ ع ىلا ةمصعملا لذ ن 2 دمعلا لقط ىشلاكلذ تاكوةككلمملا

 هيلا ءاف اسلاج ناكمالسلا هاد ساملا نأ (ىو د١ ةرخ الاو ايثدلا ريخ ىطعأ كلذ هل لض> |! نّضءا؛نم ثلا ىل_ءالاد

 اذهام ىدعل لةتوملا كلم ىلا هللا جواف ىكب و عزل ةباغ عزف. «هحور ضدقي توملا كلم || قي رطلا اذهف هوجولا
 رك ذنؤوذ ىلع ىيزحامناال مالسلا هيلع سابلا لاّقف توملا ىلع مآ ايندلا ىلع عزجا ءاكبلاو عزدلا || ليصعت ىف كاملا مزءىوق
 هنحور لحدا توملا كلم ىلا ىلاعت هللا حواف هللا رك ذاف م-هعم نوك الو نورك ذب ثيح هللا || انئرلا هذه ريبعت لعلا

 هسيلخ فس صالخت
 نال نهملا نم مالسلا
 صقانلا دهاش املكلا ا

 نع كونا فيعضلا

 ِ تحل نيرا ع كاعتةقاناو
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 دسلا ف ىو ثبلونينس
00 
 (نعو) نيّتس عبس ح* |
 نا هنعهتلا ىكر نسا

 ملسو هيلعهتنا لصهنلا لور

 ىلع ءايلاو ليئاكيم ةهج ىلع ممملاو ليربج ةهج ىلعوهف فلالا اماف ةيئالعلا بوتذو رسلا, بونذو |
 مهألا نولوب و هتنودحس مهلكبف نيمآ لج ر لاق اذا ليث ارز ةهج ىلع نونلاو ل فارسا هج
 ةعاوف َّك :بلا دقرذو نبسالا معجا لاق (بعكن ب لالبنعو) فورحلا هذه لماعل رفا

 ةمعئلف لك لاق اذهركشب موقب نمو ديعسابأ, اب لاق لك نسل هللاّقف هدب دةرف ُكلسماف صيسخ اونا
 فاعف ىذم اعف ثيفاع مهلا نسما لاقو صييخلا ف كيلعهّتمعن نم مظعأ درابلاءاملاىف كءلعدتلا
 نخأ دحأ نماملسو هيلع هللا ىلص (ينلالاق) ىبامل تنآو ىضذم اذ تنسحأ مهللا قب اق

 سن أنعو) سلاحا قثو ر نم ىسهتنا ةرخ الا نم هلفح هللا صقن دقوالا ةمّدلب ولو ا.ندلا نم

 هيلعنابتكب نيكلم هدبعبلكو لجو ز هلبانا مسو هيلعهنلا ىلص هننالوسرلاة لاق (هنعهللا ىضر
 ىتكنالم نم ةأولمث قاسم ىلاعت هللا لاق بهذن نمآ ىلأف انالف لد بع تضبق براي الاق تام اذاف
 ايتك او ىناللهو ىناربكو ىناهسف ىدبعريقيلا ايهذا ىتنوعيط: ىاشن م ةأولمم ىذرأو ىتنودبعي

 ابأ تعمم (هللاهجرؤيشلالات) تاقولخلا بئاحي نم ها ةمايقلا مون ىلا ىدبع تانسحىف كلذ

 لج وزع هللادبعب اًضْس ىأرف البج دعص مالسلا هيلع ىسيع نا لوقي هللا هجر ىدنقرعسلارصن:

| 

 فسول ىنأ هللامحر لاق

 ثيلاماهلاق ىلا هتحاك الول

 ثيلام لوط نسعسأ اف
 دنع قرك ذا هاوق ىنع
 فسوباهتلا لاقف كدر

 اذا ىشن لاقو ن حلا ىكب

 ىلا انعرضت ىعأ اند لز'

 رقت (مامالالات) سانلا
 هريسسغت ىفىزارلا نيدلا

 سانلاب ةناعتسالات اي ملءاو
 نأالا ةعبرمشلا ىف ةزئاج

 ىنادللا ىنأب لاَعف دربلاو را نم همف نكست ىتحاتنب ىنتالأ مالسلاهنلع ىسع لاف سو«ثلارحىف

 لغتسشأ نأ ىلقع نم سولف ةنس ةئامعبس نم رثك ١ شعأ ملىفا مالسلا مهملع ءاببنالا نم تعمم
 موةنامّرلارخ 1 ىف نوك. لاق كاذامو لاقف كنب عد اع كرمال يلا مالساا هياع ىسنعلاةف ءانبلا ىف
 ةنسفا ا رعلمأ نولمؤي ونيتاسلاور ودلاور ودةلانوندد مهو ة:-ةئامن بك ١ مدرع ىسهتنال

 لام ةدحاو ةدعمىف ىرعتلعمل ممئامز تكردآوإ هللا ومهماغخرتك ؟اممهلع ف يذلا (لاقف)

 ىأرف فهكلا مالسلا هيلع ىسع لخدف ابع ىرت ىتح فهكلا اذهىف لخدا مالسلا هيلح ىسيعا

 ترغ ىذلاانأ كاملا نالفزب نالفانأ هيف بوتكم رع نمحول هسأر ىلعو ثيم هياعو رتتن مارب .رس
 ناكناواذ#_جذْنيد رعملا

 ناالاق النا ةماعلازت اح

 ىلاىريصم ناك مث شح نا تمزدتو ركل ف لأ تح وزو رصق فلأو ةنيذم فلآ تينبو.ةنسفلاأ
 تناك ولو هيلعهللا لصهتالو-ر (لاقو) سلاناقنور ها راصبالال وأي او ربتعاف تو رام
 هلوسرو هّللاب تنمآ هلوسر وهللا قدص ءام ةيرش اهنم رفاكلاىسام هضوعب حانح هللا دنع نزئايندلا
 لا مؤلت ىْبلا ةماوألا سفنلا نيسالا نب را دن. لاق ةنئمطملاو ةرامالاو ةماوألا سغنلا نع (لنل)

 فبابسالا نعمهرافث اوعط#»
 الااولغتْددال ناو ةياكلاب
 ىذلاو بابسالات يسع

 ىلاىرع لوأ نمهّتد رح ةماوالا سغنلا لمقو تاعف مارش ل عتاك ناوهدزت /ماريخ لعتاك ناةرخ الافاهحاصرمشلاو ريخلا

 لوءاماكن الان اهرخ 1 اهاوهم ءوسلا ىلا وعدن ىجلا ىنهف ةرامالا سفئلا امأو ةلاح ىلع تنثنال ماك>الا ثحت ةب رطخملا ىه

 ريغىلعز ومالا نم صفى لأ لاقن ىهام سفنلاىف سانلا (فاتحلا و) الو ةعاط نم اهدرستو اهمدأ ءوسل اهطع هيفام ىلإو
 البس كلذ راص ىلاعتهنلا | حال_كاو اولاق ىباق ىفام ىنعب ىسفن فام ملعت لج وزع هوةب اواو بالا ىه سفنلا موق
 ةدشلاو ةزحلاو ءاليلاىلا | هلك لحلا ظ نتولص اذا ةغضم دسمللاىف نا ملسو هيلعهتلا لص هلوقل هلصأ باقلانم داسفلاو

 دبعلا لوغاذاو ةن زرلاو || نكلو اهجاذ دهشبال نيبنحلا نيدسفنلا موق لاو بلا ىغو الا دسار ئاس دذ تدسف اذاو
 حبجر و ىلاعت هلباىلع

 لص قاذلنا نم دحأولا
 نس ىلع نولطأا كتالذ

 ىنعي سفنلاب سغنلا نأ اهف مهلع انبتكو لح وزع هلوقل صا اذه ىه سفنلا موق لاو
 (ةنئمطملا سفنلاامأد) صخشلا اذ هوهو ناسنالا سفن ىه ناسنالانعو ىللتقلاىف صاصقلا

 دز تلا هنينورع قانا ع . '
 1 هول ىاهالاقيف اهديس ماكحأ تحت برطخت مو اهماو ىلا تنكعو تنأمطا دق ىلا خورل ا ىهف

 ىدايعىف ىلداف ةيسضصم ةيضار كدر ىلا ىجراسورلا ىنع» ةنّدماملا سفنلااهتيأاب ةمادقلا ىلا ىرعلوأ نم تركسأ دن عال 1

 ىبنح ىلخداو هنم تحرخ ىذلا ىنعي ىدبعىف ىلةداف ئرق دقو نيعبطملا ىدابع لإ ح ىنع

 لواسلا ف داوش ضان ةتجرملا اجو و هن زدعلا فوخ لاقت ةشمالملا قبر نع نوح [ ا
 ءايحتلاو ةئاْملُت ءابقنلا لوقي ىنانكلاتعم#لاق هنأهنناهجر ىعلادمْنب هاد بعنع (ىو دوز |

 هنفتغا ىذإ! تقولا اذه
 قست ناسإلاو مياسلا

 هنا ىلع ىراق رقت سا اذه
 ىف ناسنرال ةحلدم ال

 هللا ىوسؤئن ىلع ليروعتلا



 022227 مانأةثالث اهكر ىلا
 | تل رخبم ندااىف

 هياصنق عبارلا مويلا ىف
 هسأر نمريطا الك أَيذ
 اعمم طق دوعسم نءالاق

 ًاسشانب رام الاقس سوا لوق

 لاش بعان انك امناو

 ىذلا سصالا ىضق فسو
 ىذلاىأ تايكقكسا 3

 3 بحو 0

 ايار هب اكس ”نمحنأ ىذلاب

 نب سن نع د ايرث ملم
 ىنلانا هنعهّلا ىذركلام

 لاق _سوهيلع هللا ىلسم

 (هنعو) ةرابعلوالايرلا
 لاقراحتو هيلعهللا لص

 وأ تتيح ىلعالا اهعمتالا

 سابع | (نعو) ت تبل

 لوسر تااههنع نادر

 لاق مو هيلع هللا ىلدهنيا

 | َر مامهمامع ىلع دهش نم

 نييدتش ناي مونلاىف:

 سداو مه ىلع نيدريعش
 ثنردحل عسا نمو دقاعب

 - توهراك هلو دو موق
 مرت باذملا كن“ لادن

 ةثالث داعب معو دودةمانقلا

 هيلح فدو هر 5 ذاممانأ

 راد بلص نم مالسلا

 لاقىذإ اقاسلا صال 3

 ىأُكبرذتع فرت ذا هل

 نا هلل وكلا الدنس دنع

 اسوم امال غن وسلا ىف

 تاطمسلا هاسناق الظ

 قاسلا سن ىأ هيررك ذ

 هب رل فسو 1 دنا

 ذي نعملا ىف ثيل ثامملا
 ىلع نيذس عبس أ نيذس
 الا بور لل لو ه4 ترفغ دق ىلا اودهثا ىلاعت هيا لوقت واهاتامل نو رفخ“ ةسسكأ ءالو 5 5 (بهولا)نيرثك الالوف

 عم البلا ب ونأ ناصأ

 11 الام 1 ا ا شلااا فوالاا

 ىنع هفرصاف هاد او ىرمأ لجاع وأ ىرصأ 1171و ىهاعمو كانو قيذ ىف كرش سالا اذه ناملعت |

 ىنلالا.ةذهايرنذاولاقف (لجر ءاجو) هب ىنضرم ناك ثيح ريسالا ىلردتاو هنغ (ةقرصاو
 دع لاق مث ىلع نم ىدنع ىجرأ كاتجنر ويب ولذ نم عسوأ كنار ةغم موللا ل ملسسو < ماع هللا ىلص

 أضوتي قبأ وأ ْئث هل عاضاذا (قب الا ةالصأل كآ هللا رفغ دف مق لاعن داعف 0
 ْكتزءب ىتلاض ىلع ددرأ ةهلاخلا دارو لاللا ىداهأب هلبا مدس ل و دهدشوو نيتعكر ر ىلد: و

 كةرذقب ىلاض ىلغددرا ةلالخلا ىداهو ةلاضلا دار مهالا كلضذو كل ءاطع نم اهناف كالو

 نيةعكر ىلصي وأو (ةجاحلاورضلا ةالص) نيجارلا محرأاب كاذ ةوكئاطعنم اهئاق كننااعلسو
 كد هحوتأ ىلا د ايد كل هنن كما هخولأو كتثرع نمزعلا دقاعت كانى م-هالا وعدي مت 5

 هللا ىلا ة>اس 4 تناك نم سو هيلعهلا ىلضلاقو ىف هعفشت مهللا 1 اهبل هذه ىحاح ف ىبر :ق

 هنبا الا هلاال لوي و هين ىلع ىلص» ه١ و لاعت هللا ىلع ىنثب مت 35 نيم ر ىل#د م هأوضو نسهاف اعلا

 مازعوكةجر تامحوم كلأسأ نيلاعلا بر هنن دجلا مظعاا شرعلا بر هللا تاس م ركلا ململا

 هنرهغالا اذ ىل عدنال مهالا مت 1 ةمالس ااورب لك ند ةمفغلاو بنذ لك 5 ا ةغم

 هللا لص (ةنعو)نيحارلا ل ا اهم ضق الا اضر كل ىف م ةهحاج الو هت رفالا امه الو

 كد الصرخآ قتساح اذاةزيتعكر لك ئد مد لا تشن رام وأ لمان راحو رز ةريشع ىنثا ىلدت سو هد هلع

 ةحافدحاستنأو أ أرتاودعماو ريك ملسسو هي هيا هللا لص ىلا ىلع لدو ىلاعت هللا ىلع نث أف
 هدحوهللاالا 0 اش ىعركلا ةباو تاره عبس دحأ هللاو» للتو تاره عسس نادك ||

 نمزعلادقاعت كلأسأ ىنا مهللا لق متتارم رش رب دق ْىش لكى لعوهو د+لا هلو كاملا هلل كلي ريثال
 كدجاح لس مث ةماتلا كئاماكو ىلعالا 'لدجو ماخد الا كلوساو كلنا ع الا دة

 باعتسيف مهر وعدت اه واعتب َّ ءاهفسلا قئاو كلاش ٠ نعو كنيع نع مل سق لا تاو عفرا ع

 ىدح>اوال ءاعدإا نانكىف ءاثنأ هارد ٍ اونا ءاضقل امبس لاس وف نرح دق هنا (قويببلالاق) مول

 ىلءكلذك هتذج وفهقبح انأوكلذك هدجو ف هيرح دق هنا ارك ذ للعلا لهأ نم دحاو ريش هْدْنس فو

 نحل اهلزأ - قلطند ؛ هلع قاعد و , 3-3 :” برش (نووعسملا صال هق رعاال نم ءلدسف نأ

 كناع نيك اج ليل ل ١ لاق ملك انأق غل هصاضسأ هب ىنوتث | كلا لاقو مم >رلا
 مر الاطم مع نمل ه بع صل: كناكس كناعس ل دعو ومالا نأ كت امس رع نطل كل ادم

 نا قاعت هلوق + ملدأ ىعع لعت ١ لوق" .درعلل ةغأ وذو و اك ا ىلعت هلوق (مساقلاوبأ لاقإ

 زرطلا ةعربس علولا ىريش#تزلا لاق اعونم ريملا هس ماذاو اعوزحرمشلا هسم اذا اعوله قل ناسنالا

 1 ريسسلا ةعب رس عواد ةقان مهاوق نمريدلا سم دنع ماملا ةعرسو هوركملا سم دنع
 عيش تورئاكلا اه "ا لق تار مدس ا با عدت هروح لت ايشعو

 مسبس سائل ١ !بب ريذوغأ لق تاره عبس قلغلا برب ذوعأ لق تارع عبس دحأ هللاوه لدو تاره
 ةيقاللر ردجالو ناك !ءكناوهللأالا هلاالو هني دج او لان اح - تاره عبس ناكسلا ةكئاق ةروس تاره
 سانععو د تارم عنب موهياع هللا ىله ىنلا ىلع ةالصلاو مار عسبس مياقعلا ىلعلا هني الا

 03 هولا دما هاك ااسو هياعمللا لظ هنا لود لاق لاق (هنع هليا مقر كاعد

 رونر !'نم ثلاثلاو لم#' لام قالأو هاروتلا نم فورا لواف فورح عدرأ دج ةمال تطعأ

 يع بكي رخل كال: :”لخءو ْرَع ليا لاعكب ظورحلا كل ىهامو تبرأ نوف لاجن ناقرغلا نم عببارلاو

 ا 'روزلاا اردامع مكة ءانلا ع 7 رز ال ١ َ ,ةاعاكفامعم لاق نمو ةارودلا رق اع اكف اغلا لاك نك

 / | ناز لع بوتكموهذ ملاوشرعلا نك ؛ىلع بوتكس فلالا اماق ت اردلا أرق اماكن انف لاق نءو
 |١ 1ر9" نيعآ لاقنياقلا نكر لعب ولم وهن نونلاو حوللا نكر ىلع ب وتكموهذ ءايلاو ىدر ل

 ل م م ممسمل تيجب يي حمو يي مسمع ل

 31 بن وذ

 بونذو



 1و

 مهلا اديك ىل دارأ نغ ىنجاو ىذأل بدأ نمدح عاطقا مهللا ) رخ"اعد) نيلاعلا ف ر هلل داو

 اننىمأ كنامهللا مياعلا عسيمسل اوهو هللا موكمةكمسف كت اهعند مهنءىناغئاوك تال ٌىادعأ ىنع لغثا

 كلوفعوانبونذنيب عجاف كيلاءايشالاب او فعلا تا مهلل'كلذفالا انعس الوانبكرف انتمهنو انك رثذ

 نامزلا فو رد رش ىنغك ١ مهللا ردقلارشو ءاضقلا رش ىنع فرصا مهلا نيجارلا محرأاب كتجرب
 نياقملا قرار اب مهللا تائماب تائحاب كدو> و ٌكنذع ناو سنأ لك ىتع فرصاو ناثدحلا بئاونو
 كلابا نيدلا مون كلامان ني ريصانلا ريمخاب و نيئيغتسملاث ايغاب ونيتملا ةوقلا اذاب و نيك اسملا م>ارابو

 اد عب لك ناو ه- رخاف ضرالا ىف ناك ناو هلزناو ءاممسلا ىف فز ر ناك نا مهللا نيعّتسن لاباو دبعت
 ءادعسلا ةايح ىنيحأ مهللا نيملاعلا براي هيف كرابق اريسد ناك ناو هرسسنق اس رق ناك ناو هب رقف

 كلفءادعسلاناوندف ىعدا تبّتك تنك نا مهللا ءايقتالا ةرمزف ىنرشحاو ءادهشلا توم ىنتمأو
 ةداعسلا ناوندفف ّىندثأو ةواقشلا ميا ىنع حاف ءايّتشالا ناوندف هتبدكت نك ناوركشلاو دجلا

 باهواب قازراب ىالخاب حاتناب كلأسأ ىفا مهللا باكا مأ لدتعو تبثثو ءاشتاموحت كئاق

 مهللاهقلاابهللااب ىارخأ نع ىنبح-الو ىابند ىف قزر عسو مهألا كمركب قيلبام كلضف نم كالأسأ
 هللا ىجبم هللا نيجارلا م>رأابو نيمرك الا مرك أ اهنم اريح ىلع فلخاو هذه ىسدصمفف ىنربجا

 رعش ناسالاب قطنلاو باقلاب ناعالا ىدِهاَش هللا ىظفاح هنلا ىرطان
 نامعالاو دم>وتلا نم هذ * وةعدوأ ىذلا نعداؤغلا لسف

 ةلفعومو قملا هذه ىف ءامو كداؤف هب ثثنام لسرلا ءابنأ نم كلدلع صتن اكو ىلاعت هوقو
 ءاعدلاو ردت نم رذح ىئغبالربلا الار معلا ىف دب زب الو ءاعالا الا ءاضَملا دربال د نينمّؤملل ىرك ذو

 نمءاعدلا نم هللا ىلع مرك ؟ ْئُم سيل ءاعدلا هاَقلتِمَف لزنيل ءالبلا تاو لزني ملامتو لزن است عفن
 نمدحأأ ءاعدلا عمال نل هناق ءاعدلا ىف او رعنال هيلع بضغ هللا عدب /نم هيلع تضغي هيا لأس :

 دامعو نمؤملا حالس ءاعدلا ءاسرلا ىف ءاعدلارثكماف ب ركلاو دئادشلا دنع هلهقلا بيعت تأ هرم

 اماو هلاهاعن ناامااهأنا هاطعأالا هلأ سمىف هلل هج و بصب لسمنمام ضرالاو تاوءملاروت وندلا

 باذعو ايندلا ىزحخ نم انرحأو اهلكر ومالا ىف اًتبقاع نسحأ مهلا هؤاءد ناك نم اهرخندي نأ
 ةباجالا فرع اذا دحأ عئعأم ملسو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر (لاق) ءالبلا هينصي نأ ىلبق تام ةريخ“ الا

 اذهمهالا (برغملا ناذأ دنعو) تاحلاصلا مت: هنزءبىذلاهتدجلال وة نأ ضرم نم شف هسفن نم

 تعضواذاملسو هيلعهللاىلص هللا لوسر (لاقو) ىكرفغاف كنتاعد تاوصأو كرام زابداو الما لابقا
 «توملا الا ئث لك نم تنمأ دقذ دحأ هللاود لقو بالا ةحتاف تأرقو شارغلا ىلع كينج
 متنا ناطيسللا لوقي و ريذع متنا كلما لوقبف تاطيشو كلم هردّتنا هشارف ىلا لح رلا ىوأ اذاو

 لجر نمام د ةنجلا لشد تاذ هرب رس نع عقو ناو هؤلكت كلملا تاب مان مث هتلارك ذ تافرمشب

 به ىتح هي ذوي ملك نغ هظفحي اكلم هيلاهللا ثعب الا هللا باتك نم ةروس ار قي هشارف ىلا ىواي
 ههركامى ا راذاو ب حنمالا هين دحالو هيلعمتادمعات نحامهمونىفىأر اذاو بحأ ىتمهمون نم
 ىذلا هينج نع لوحتدلو د>الاهرك ذبالو هرضتالا مافانالئاهرمش نم هلا ذوعتملو هراس نع لفتلف
 هباّقعو هيضغنم ةماتلا هللا تاملكي ذوعأ لقيلف اتراوأ ةشحو دخ و ناو لصيلف مةيلوأ هيلع ناك

 ملسو هيلع هللا لص لاق (ةراضتالا ةالسص) نورض#< نأو نيطايسشثلا تامه نمو هدامعرشو

 ريغنم نيدعكر مك ربلف صاب مه اذا هللا ةراضسا هكر هنواقش نموهللا هتراختسا ءرملا ةداعس نم

 كناف ميظعلا كالذف نم كلأسأو كتردقب كردقتسأو كلعب لريذسأ ىنا مهالا لقبل مث ةضيرفلا

 ىنيديفلريخ الا اذه نا ملعت تنك نامهالاب ورغلا مالسع تنأو ملعأ الو معاوردفأ الوردقت

 تنك ناو هيف ىل كرا 5 لور و ىلهرذدقاق هل- او ىرعأ لحاعوأ ىرصأ ةبفاعو ىشاعمو ىامندو

 ةجاجد ىف لاق اذ لال يسع
 ناوسملاب ليثملا نا لاق

 قامسدب صحأ م رودال

 ىرادرحخ تاللاةوحدقلا

 و ادبأ مويلا اذه دعب
 تام ىتحه مول عمهنعع طق
 مالسلا هلع فول (ناكو)
 هلهاللات نول الخدام

 هل لاقف مالحالاربعأ ىنا
 تيارا ماعلا هيأ قاسلا

 انآ اذار اتسم فك
 ةئالث اهملع هلي لأب
 اتنف بنع نم دقانع

 ىدسب كلاس اكن اكو
 كلمات يقسو هيفاهترصعف

 تير زابملا لاتو هب رشف
 لالس الث ىمآرىلءت اك

 اذاو ةمعطالاوزيختا نع

 هذمناك اب ريطلاعابسس
 لام ىلاعت هلوق كلذف
 رصعأ ىنارأ ىنا امهدحأ

 ناممع ةغان ابنع ىآ ارهخ
 نيا ةءارق كلذ ىلع لدب

 هاعموأ اءنعرصءع ا دوعسم

 هنملا لوي امرابمعاب ار

 لجأ ىنارأ ىنازخ الالاقو

 لك ئ ازيصخخ ىمأ رد وذ

 ىأ هلي وأتنانْسن هذم ريطلا
 صالا هملالؤيانع انريخأ
 نينا م لارئانا

 او:سحأ نيذلا نيلاعلا

 يحاصاب فو لاق للا
 وهواك د امأ ندملا

 جاره نر سف قاشلا
 ىلا ديقانع ةئالئلاوىأر

 ى' قبب مانأ ةثالث اهآر

 كلملاه ب رخب مث نيجسلا
 امو همادناك امىلادوعمق

 هناف زابكلا وهو رخأ الا
 ثالثلاللسل اوباصب



 مما ىتسح ءاشعلا نم
 ىرةشتبل لو#:وحابصلا
 نالغشي مأ ملا تنفس 2

 كلا فيك ىرعثتيل

 نيذسم-إ رأ هيلع دمكف
 فسوب مملخددق (ناكو)

 نامالغىأنامتف نولا
 رمصمك!مدملولا ني ناب رآل

 . رخآالا او همقاس امها

 تش ةدةكلا ناكومزاع

 تاكلذ تاس رامهاع

 1 ا م ةعاج

 قاسالا اونعذت هلابمغا اوهلّدق

 ناىلع الد .زحالزابطلاو

 هيارشوهماعط ىف كامل ااهعد
 51 معو كلذ مهول
 ماعطلاريضح نيف. ةصقلا

 قاسلا كلما م بارمثلاو
 قارا قد رع ان
 ناك هنال هرمد» ملف برشف
 نالا ىلا أيشديف مند م

 نملك ايتازابكنامأ ع
 كلذبرذ عنشماق ماعطلا

 تكدلهن ةيادىف ماعطلا

 اعيجامهسفلاهر وذ نم

 هنا أب ,5 زابحلا لتقم 8

 لت 0 ىلاعتهللا ءاشنأ

 ند كامالاذزه لعن نبآو

 مالا هني 2و زامملا هلم

 عد ةيادلا ىف موونملا

 بحاصا!لءذ نمتكله
 لامعت هللا هجرأ دامع نءا

 ىام رب سلح هنا (ناذ 95

 قاسلا هوانذهسن سلع

 لاقام رممدار ارا اافاساك

 ىدساب همادد ضعت هل

 مووسمل دي فىذلااذهنا
 ىلع]ادلاامو هكلاقف

 هير ل!لاقفكلو ةةعص

 كلر قاسلايف

 قرابل

 ”لس>ًامنلا وهل همر ننال هتمهل تشل نيا داب درفاب دحأاي دحاوأب شل مالم

 ىنغلا تذ أو اريقف تنعصأ ىف امهالا 0 1 ءاعد) ل 2 نكيرلو داو لو دس ما

 ىوقاب ىوئاد ىوقاب قعذ ىل-ع ل ةوقن و ىرقذ ىلع ؛ كانغ دخ ىوقلا تنآو ا. ص تحدأو

 راب درسف لضفتملا داوجلا هنلا الاهلاال ٌقاررلا حاتسفلا ىداهلا ىنغلا هنلالا هلال (رخ ؟«اعد)
 هتبح ىذلا تونكملا الاب كلأسن لوطلا وذ قازرلا حافلا ىنف كريب ريهط باوق ر وكش
 اذه انلزلأ ول (رشحلا د ناكر حران ايل قزر نم لبلحاق ارط قاخللا نع

 اهالت اذا ناسسنالا دس ىف ناك قرعءووضء ىأىف براضو عجو لكنك هسا اهرخ "اننا كار هلا

 روف اوئفلطعبل نوديرب (كاعت 4 عجول نم كرب ءوشوبر هاظ وهو هيا
 هاملاو ءادعالا 0007 ةعاطلاو ةءمهلاو لومقلل تاب " الاهزه بدرق هلودىلا مههاو ذأ ا

 رطقم نب رس ءامو رعش نارف-ءز و صلاخ ُكيسع ءاضس ه هز 500 مءاسنلاو لاحرلا دنع

 رخآ اعد هسيقل نم لك هباه صيخقلا ان

 اوذ) لاعت هللا ةرد

 سل نم ناّدلا تحت صيمقلا قزف اهلعحو
 نامال ا هللا مسي م-رلا نعسرلا هنا مسي اذهوهو عسمتال نر يغنم م هحولا هبل سغتو املا ىلع ار قت

 ءافح و نامزلا ةنَدف نم نامالا نامالا نانداب نامالا نامالا نانحاب نامالا نامالا ناهرب اد نامالا

 سدني ال -رأاي مارك الا و لالا اذان نجراي محراب تاطاسلا لطو تاطيلارشوتاوخالا
 اوم نيذلا اهي باي (لوقب ماظلا ىلع لخدب ني>١) نيعجأ هيدكو هلآو دس انديس ىلع هللا

 7 7 اش ناستع تاكو اولاق امهّنلا م" هآربف ىموم اوذ 1 نيذلك نوك_:ال

 ريدك ئىم لك ىلعللا نب رادلا رح ىو راو داذهز ةلحار لستدك او ىمه جرت مهللا 1

 هنا عاصف, طاب هّنلانطا ىخ هرم هللا سدو (ريبكدجأ ىديسناطا-زرح) نيااعلا بردهلل دجلاو

 هيلع ىلذاشال (قزرال ءاعد) هللا فنك ىف تاحخد هللا ناطاس ةوققب هتيارك ذملفعب هللا راس له

 ضرعتلا نع ىسهج وهب فرصتامكرابملا عساولا لالا كنز ر نم بهم هللا ناوضرلاو ةجرلا
 مارخلا ىتنتحو ةعبتالو ة:مالو بصنالو تعث ريغنم الهساقب رط مهللا للءحاو كلش نمدحال

 مهيواق ىنع فرصاو مهيدبأ ىنع ضبقاو هلهأ نيب و ىندب لحو ناك نمدنعو ناك نيو ناك ثبح
 ىنتمأو ءادعسلا ةايح يأ مهلا نيجارلام راد بك ام ىلعالا كلة معنب كنيضر اهفالا بلت اال ىتح
 دجلا كلذ ءادغسلا ناود 3 ىىما تدك تنك نا مهللا ءايقتالا ة ةرهز ف قنرمتبلاو ءادهتللا ةنوم

 كنافةداعسلان اولداف ى ىشسنأوو ةراقشلا مع قع املا نا اوبدفى مساثتكت نك تاو ركشلا :

 لأ لو ىتقلت مهللا هالبلا مف دل هنع هنلاىضر (ىرقلا سد وأ ءاعد) بالا مأ كدنعو ءاشتامو<ت

 الفل ترغغنا ىنذب رقمانأو ىماعملاتبكتراو ىسغنتماظو أيش كام لوىتقز رو ار وك ذم أش
 الاىلرغغي نم دجال انأوىريغهيذغتن مدع او كنناطا-ىثدي زيالف ىددعت 1 ناو ككل من 0

 تنأواهحلكافانرئارسب ماعلا تأ هلل اةالصلك دعب ارق (باعتسمءاعدإ) نيج ارلا» كاآتناكنا ا

 انرأ مهللا ر دج ةباحااب وريدق ئث لك ىلع نا اهرفغات انبوتذب راعلا تنأو اهتذاف انعاوع ماعلا
 لوةن ماهل اب رقام وةذجللا كلا سنانامهلل !هيانت-اانقز ر والطب لطالانرأ رو هعابتاانةز راواة> قالا

 انتاحاحلبقت اند رانب راند رانبرانيرع رك تنأو الوعدأال فزكو صاعانأو لو عدأ فيكى هلا لغو
 كنفطلب انلماع مهللاممحرلا باوتلاتنآكناانبلع بنو مباعلا عملا تنأ كلنا ةرخ الاو ايندلاف
 مهلا ميلفعلا 4 اا ةوقالو لو>ال هنا كماعح وزار كرب انلج ولو ةعل انكرادت لن

 انعاو انيلع نكنالو انل نك مهللا نيملاعلا.براب ه لك مساع انذحو ىذرتو بعامل انقفو

 نوكسنال ثدح انل نك مهلا اانملا مركللا كهجوب انياع لبقوانيلعرصنتالو انرصناوانيلع نعئالو
 نيلس .رملا ىلع مالس ون روةصاع هزعلاب رد رناديس نيلاعااب راب نوكس وةك رجلك ىفانةذوو

 ممسسسال

 دجلاو



 0 كدامءْدد ؛ مهءانلغئاو كئالم انءادعأ انعلغشا مهللا ادك انلدارأ نءانجراو ىذ؟

 ١ لطا نيضرالا رارق نا كش رعنودام دودعم لك تأ دهسشأ (رخآ ١ ع ماعلا عببمأا وهو

 |كلضف نم كلأ فانا مهللا (رخ ؟ءاعد) ىنع يزففهمغانآامىرت ل5 ميركل نسم جاوشدد

 ارسل هكيفس ا كلذف نم ةدابز و كإ ضب قيلناك كإذش : قمانأم

 1 اد نيلاعلا بر هيدا هدج لحال امرك محرلا نجرلا هنا مسعد (حوتف ءاعد) عركاب

 كاباو ديعت لانا هتدامع لهال اًرع نيدلا موكل هءاكلم لهال الخف مح 1 تا

 مهلع تمعنأ نيذلا طارم 2 هتمعت لهال 6 ١ مةمسملا طارصلا اندحا هد اده لحال ةنأعا نعدس

 هنلاىذر (دم نب رفعح هع و) هتنع هتمال افرث نيم نيلاَصلا الو مهلعروضةملاريغ

 متاو ه-:ءضراف هع. ثيعد و هبوهش تضغعناو هما | ثنقن و همان اهتضم كباس ا

 نماد (تايليلا عفدإ .اعد) ئكاو رجع هفتنعوذو هدبع نع ديسلا وغعت دّقدهْنَع 0 هنع ضر 1

 هبلا تهزيال اياب خفاف ىرودأ تقاّض ماهوالا هيلا تبعذنال اياباهل 6 رومالا تقباذت اذا

 ىلا اناكنال مسهللا (فاس سلاضعمأ 30 ردق ئم 31 تنآو تاريغلا سلايل

 ريخ ىنمر#ال عيالنا بعو . كةكالع ىنت الد 5 مهللا عيضتفسانلا ىلاالو ز<نف انسغأ

 راعتفالاب ىنغأ م آلا اراب ل هعواراد اتزرو اراقاشيع كلأسأ أ مهل رعد نعام ءوسل لدعام

 | باوبأ حاتفتسال ىقفو مسهللا كنتاداع نس>أ ىلع ىنحأ مهللا كنعءانغتسالاب ىنرقغتالو كيلا
 ُ داس لداع ىسهلا 0 | ءاعأ ١ نيدارلا محرأ اب كتجرب ُكةمعن ءاع«راطةساو كلر

 ز واعف ئسملااناع ن 8 و ئسملا نعروا<-: تام نسما ترمأ دقو ملا أد نسس<تاب

 ولا ل نم تاع 0 وعد داعم نب يدع تاكو 3( ميرك اب لدنعام ليم< ىدنعام عبق -

 تا ىهلا ملاط ريدغف تن لع تا همحار ريذن ترسفغ نا ىهلاوفعلاببنذلا لذآو تاذلاب

 تسع سلا نءف كيئافو له الا 'لوجربالناك ناو نوةطاخلا عنص ف.كف كتعاط لدأ نعالا صول

 هيلعرسعت اذا م د>أ جنعام لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نهكورو ( د تود

 كف اضع : ىضر م-هللا شدو ىلامو ىسفأ : ىلعهللا محب هيد ٠ نم ج رخاذا لوقد نأ هتثدعمعأ

 ءاعدإ) ريدق ئث لك ىل !عّكنا تاعام ريخأت الو ترخأام ليت بحأال ىتح ىل تردقاسعف كرايو
 فيطلا هزع ىف وه نماي طحت هلع قوه نمان ناك ءولع فوه نما م>رلا نجرلا هللا مشن (رخآ

 ريم هد ىف وه نماد داوج همرك ىثود نماد ديج هلعف ىف وه نماد في رش هفطل قود نما
 اذاد ) رخ !ءاعدإ) نيج ارلام -رأ وهو اظفاح ري هنلاذ نيعماب رصاناب اقذاحاب ايفحاب تيقراب مالساب

 هللا ناك ربك .؟هتلاو هللا الا هلال ) رخ !ءاءد) كتيلعانقزرناوتثش تكول ملظعلا شرعا

 ىءراف كريغ نك مي اع الو لدن ؛ امها كت :+رو كلذن نم كلأسآ ىبا مهللا رياك هتدجلاو

 مري 1 3171 ىقونردر د مريممللاهللا نماد تى أ ىابر

 معز ف هاو رهارك نم كناز * ىافىهارمدخىوس ادنىأ

 هللاالا هلا ال (ناشلا مظءءاعدإ) حرف لدعف براي ىبره كيلا برولمآ ةياغاب و ىبلط ىمتتماد
 امسنوأ هللا الا هلا الو رام نكحرأ هللا الا هلال ىرع اهب ىتفأ هنلاالا هلاال ىرهداهج

 ىلا تنأ الاهلاال كناع# هتاالا هلاالىف راهم لأ هناالا هلا ال ىنذ اه ىنكهنناالا هلا ال ىتثحو
 مسرد مويقلا ىلا وهالا هلا ال ىذلا مظعلاا هللا رغغَت_سأ نيجارلا مدعرأ تنآو نيملاظلا 3-6

 دح وماددحاواب داو>اب ىتفن ىلع هتينحامو ىرحوىت يحط عج نم امه امو ضرالاو تا

 نيزنك ىطعأ نب رهش هدم هنوالت ىلع موادنم ريدسقْئش لك ىلع ناربخ ةسفنب كم 0
 نم ىنسرحي مجرلا قيفر نجررلا قد رط هللا مسإ (رخ ءاعد) ةردسقلا نمزنكو لاما نمزنك

 (ةدغ - ()

 ىلع نعستلا سول راتختاف
 نوعملا تن رلاقفةيبصعملا

 ىنوعدب امع كا

 نعل لقي ملول ل يق سيلا
 هنلاوتت :وءديامم ىلاىحأ
 نأ ادبعلاب ىل اوالاو لس ُ

 هرك ذة فاعلا هللالأس
 هب رهبات انى يا

 ىه هنا نهدبك هنعف 2

 مهلادب 3 2 مملعل | عم ىلا

 ىأتان الا اوأرامدعب نم

 فاول ةءارب ,ىلعةلادلا

 صدمعل 0 نص مالسسلاا هم اهيلع

 ىح هتنيمأ لفطلامالكو
 عسبس )م ركع لاق ) نيح

 امان (ةصقل اف 9 ينم

 ىلع تلخده_:متسأ ]

 تناكو رصع كلم نان رلا

 تلاقعثاهل حرف هع ةنبا

 اديع ىلثا ىدنسساب هل

 رات و ىناصعانتا اربع
 لوز ' لعل هن ىف تذل

 فقاهانذاف هذعءةمصعملا

 ندادل اتعدزتنمخ هلع

 ادمقدلا أوعنصت ْث أمم 1 و

 راج ىلعه_.ةاج وهن ديعذ

 !ذههيلعىدونو هيمتطو

 هيدي يطع نم ةازم
 اذنه لوقي ئشو ةكلملا

 ليبارس نمنوهأو رسنأ
 مسجلا برشونارياعقلا

 اهدصقتاكو موةزلالكأو
 هإعل هفاانعةسا هزصس

 ه«بلعتلاطالذاهةفاول
 ءاف.هحو رختدارأ ةدملا

 دحموزيزعلا انهجوز
 لاكو ناي رلاكمملا ىدي نيد

 اديأهجرسختال كتزعب
 تناكف هنع# ىلد تمدنف

 ىتبتواهريءق ىلعأ يلع رت



 نمانيلعلزن رك ثامالا
 (لاق) ان الرق

 ا ركع

 لة فكن سم 0 ىلع

 رثاسىلع ردنا اة ءكارمقلا

 وك (لاف) مولا

 ند فول ناكرا حالا

 مذ رعد دا دعح حولا

 ءا عملا

 ضد قالا ىو:سمقنعلا
 نردسعءاسلا طلق نوالا

 ناطبلا صج نيدضعااو
 تبارمستاذاةرسااريغد
 اذاودهك-ءاود او نزو لا

 هتسمالاك ف تار ملكت

 هايانث نم سعمشلاعاعسش

 عرطتسال

 را مااع ءوضك هنيب-ناكو

 هقصودسدلا

 خ 1 همست ٠ ناكو لدللادنع

 هرو هو لاعتهنلا هةاحت موي

 ليفو هحور نم هيف مت و

 نمنسحلا كلذ ثر وهنا
 دقتناكو ةرامس هند

 نسما سدس تدطعأ

 ززعلا ةأرماتأراسإف

 تلاق األ نابسح ند

 هياهفلك هدا نم تاع

 نع هيداوارادقلو تاو
 عندما ىأ مه عساف هسفن

 تاع رالي تح ساسخإب
 دقو نهةماهملع ةمالمالهزا

 نم نسهباصأ ام نهباصأ

 كك :الوم علطأ | هل 16 »هوز

 هقيتعلو وردا او

 اهل اوسول ا اهتباحا مدع ىلع

 نئاوزي زعلاةأماتلاقذ

 ندمت هر املعفد مل

 - رسفاصلا نمانوكملو

 نم 0 ل 6 نم سل اذل تصنع دسح ماطقا ولا وهذا 5-5 0 ضر 1و تكلل

 الرهز

 | هللا ىذر (سابع نبا ن نع هب شيعت ن . فذ ءءاعرإا ازه لعق ممسو هيلع هبا لص ىنلا ىدح ءاح

 0 الا هلال ميلا معلا هلئاالا هلال ب ركسلا دنع لو ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا امهنع
 هءاعقفتم ميركلا شرعلا بر و ضرالا برو تاوعسلا بر هنباالا هلال مياظعلا شرعلا بر هللا

 ٍْ ند اراب نيعبس هنع هللا فشك هيلاالا هللا نما !كنمالو هللابالا ةوقالو لودال لاق ند (لوعكم لاق)

 نم لاق ملسو هم هملع هللا ىلص هللا لوسر تا (دوعسم نبأ نعد) ىذمرتلا هاوررّعفلا هاندأ رضلا

 1 كش ضان ةلد ادد ئئمصأت ك.ةضيق فوك دم ياو كدبع ئءاو كلديع ىلا مهللال قيلت همه رثك

 قهتازئأ وأ 2 ماو هتلعوأ كلسفن هن تيد كل وه مسا لك كلأسأ لانة فلدنع

 رونو ىردص ءاغشو ىلق عبر ن رقلا لع تأ كلا بيغلا نوذكمىف هب ترثأتا وأ كداتك

 ه ءالحو ىرص»

 هبا هول ذوعأ لاق قه لمعفار اج دوه ىثأ اها نويلوذأ تاداك الول لاكر امحالا تبعك نا

 هللا ءاكهاي و رحاف الورب نهز واحال ىتلا تاماتلا هللا تاماكبو هذه ماظعأ ئش مدل ىذلا ميلثعلا

 ماو دست ناكو) كلاف هاورًاربو أرذو ردةو قاام رش نم 2 مامواهنم تلعام ىنسسملا

 انا 2 انتار وعىلءاعاطم انب ورعب اريصب اودع انيلع ثاماس كنا مهللا جملا ةالص دعب م را لك لوشب

 (عاقعقلا ع نعو) احر 0 هب هلدنأو هغادلع هللا بهذأ الا نك طق اا

 كلوفع ند هداك دان هظنقأو كدجر نس هتسا5 امم - أ مهللا مهاربال ثدح ند هل. .ةوود

 هلاال محرلا نجرلا هللا مسي رب لق ئه لك ىلع كنا كنح نيد و هني تدعبأ 5 هنيب و اننيب دعبأو

 لوسرد#م هلئاالا هلال تراصهننا ل«ب هللا لوسر دمت هللاالا هلاال تراذساف تراثآ هللا لوسر د هلناالا
 محرلان ولا هلبارعسي مجزلا تااعرشلا نم هللا ذ ذوعأ 2 طم هلياالا هلاال تراد شرعلا لوع هنيا

 هل تاك ثدح قالارصان دنع رابح لك لذم تلاغلا هل ا رهاقلا هللا هسفتب دوم لك لغشا مهللا

 لوقت (كلةةسم كّودع ثيأر اذا) نودماغ مهاذان ةدسحاو ةعدالا تناك نا ةوةلاو لولا
 هنلاىلص ىنلا هلع ىلاعت هللا نذلب هلاوحأ ريغتتو كل لذيو ريحت و تهني هناف تاملكلا هذه

 بوت كدنع بيغاا لع نا مهلا هيلع ىلاعت هلا ةحر ىنالم كلا رداقلا دبع ئيشال لسو هيلع
 ىتقافل كو-روىماديلاقم تملأ دقف ىل راتخلا كك ىسفنل هراتخأ 1 ملعأ الف ىنع
 0 و ءاشتام لعفت كلنا كدنع ةيقاع امثسحأو كلا لاسعالا بأ ىلا ىندهاف مهلا ى :رقفو

 ىنا م-هللا (هيقوأ نوكر *) ملسسو هم هيلع هليا ىلص (ينلا ءاعدإ رب ردق ئه لك لع تنآو ديرتام

 ىاعدو ةداع_سلا ىلع ناجل ةيلغو ةيفاعلا لب و<و ةمعنلا ريغتو هلودلا باهذ نم كيبذ ,ذرعأ

 لاوس 1 هلا تن ع 4الا ناعم لاعت هللا اسل كل تااغ هيقوأ قلأ لد اقم هئئودد

 ىلههللال وسر نا لاق( صاعلا ب ورع نا ّن 3و نيدارلا محرأاب كيلا اهتعدوتسا ىسفت : لادو

 ةتامشو ٌودعلا ةءلغو نيدلا ةءلغ نم كي : , ذوعأ فا مهل تامكلا ِء 5م وعد ناك مسو هماع هللا

 ءاضو ليك ولا مم دو هليا ىسسح (لوقي هءلغو أ هيلع بعصتسا ن ناو) قاسألا هاور ءارعالا

 الهسس تش ل نزلا لع تنآو الهس هتاعدام الا لوسال مهللا عنص ءاّسامو هردقو ىلاعت هللا

 ريدنانم ىنةز راو هتقشم ىلع لهسو ىرعأ ةبوعص ىل للذ مهللا لكوتأ كييلعو نيعتسا كب مهللا
 نم (لاق هنا ىر وتلا ناءقس .نعو) رذ>او فاخأام ريشلا نم ىنع فرصاو ت تلظأأ انغرتك]

 انأو مع هلا تنأ برا لودي اهلوأ الدو امندلا رعىف ىرغ تاوعد تالش 0 مو عبصأ

 هلا تن ب ران لود ىاثلا تاه الاو كلاعب دبعأ ىت> اعفان الع ىتقزرت تأ " كلأسأ لهاح دنع

 تكءاهالاو اما دلا ىمأأ نم ئشب هملا حيات - اموندأ ىح ىنطفحت نأ "أ كلأسأ ريف ديعانأو ىتذ

 الاو ناطمششلا تاغأ ىت ىتايعت نأ كلأسأ فيعض دبع انو ىوق هلا تنأ براي لوقي ثااثلا



 اال 1 اها او

 ر وفغلاوهو هدابع نم ءاشد نم هب بيصن هلفل دارالذ ريخ كدر, ناووعالا هل فذاك الفرض

 قلك ااهعد ا ا واهقز 2 ىلعالا ضرالاف ةداد 9 هفلخ ىلا ريشن و محرلا

 ىلرنااهتيصاني ذحخ اوهالاةباد نماموكي روى د رمتلا ىلع تاكو ىلا هسآر لع ع و نيم بام

 عسيعملاو هوم اياواهقر ريهنلا اهقور لمحال ةباد نم ناكو هبلجر ىلء ريش و معّتسم طارص ىلبع

 دعب نوح لايم الف كيعايزباهل كس الف هج رم نمانلا كلل ةءام هتدع ىلا ريشن و ماعلا

 هللا نلوةملاضرالاو تاوععلا قلاش نم مهتلأس نئلو ارقي و هراسب ىلا ريشب و ميكسحلا زيزعلاو 5

 نهلذش ةجرب قدارأوأ دل تاع ذ: هللا ىف :دارأ تا هننا تود ع نم نوءدنام متر ثأ لق

 د (باح تايآآ) هدسج رئاس ىلا ريشي و نواكوتملا قلد همل 2 هللا ىسح لق هّمجرتاكس#

 اونموي لوبا لكءاورب تاوا ارو مهناذآ آقفو هرهقش نأ ةنكأ أ مهب ولق ىلع انا عج و كيلا عّيسن نم

 هللا ميط نيذلا ل نيلوالاريطاسأالا اذه نا اورُذ مك نيذلا لوقي كنولداح واح اذا حام

 نيذلا نيدو كدب انلعح نارقلا تأرق اذ او نولذاغلا مه كتلوأو مهراصإأو مهعمنو مهب :دق ىلع

 هادي تمدقام ىمنواهنع ضرعاف هير تان“ ا 000 نم لأ نمواروتسم ااحةرخ< ا , نونمؤ'ال

 ادبأ اذا اودتهي نلف ىدهلا ىلا وهعدت ثاوا ارثو مماذآ ىفو هوهّقفي نا ةنك ممول ىلع انلمدلتا

 نأ ةواّشُع هرب هنىلع لع> و هيلكو هعبم ىلع متو لع ىلع هللا هلضاو هاوه ههلا ذا نم تءأرفأ

 تذفنو هللا لع طاحأ دب وكب ودهم رسرب تسد تايآ آتارقذا دعب * نورك ذئالخأ هللا دمعإ نم هن دم

 كرابت ةر وس هكره هكدنا هدروآ نيتج عد رابح ارد هرم ىلع تاءهنلاو هتداراتقبسسو هتردق

 ىركذ ارتردي ل5 هامل ع قدحلا هدزاب مانزور هدزانا دناوحنراب هدزابار ثلا 0-0 ىذلا

 ررهودزاس ماع هين شرور ردودنكه نت ثراهحز ورزا ادّنا هكدب اباماددرك ىعودن انكي وأ ىردر

 ىدصت هكدبأب و دزاس ماع دمعت م.أب زور هدزانات دمت دجا كب : حوربار كرام" هدزا تاور و

 زر تسآأن 00 نبأو دذكسن لصف نار دزور هد أنو دروا هنلدرد كلشاعطت ودناوح

 ريمك لجأ داشح دجأأ هيلع . همالسو هللا تاولص لسمم دجأ معأ هتاودنإ م ةركد صطك

 دجأ حاسن نيل دحلا قار دعا ىاهفسا دجأ هدنور دجأ | ىويس دجأ مقرأ دجأ مأح دج

 نم ملسو هم هلع هللا ىلص هنلا لوسر لاَ لاق (سابع نبا نع) يعجب ميج ماجر هلصأت ضاس

 ىف كرتسو ك.:ءفاعو ىلع كلدهعأ * متاف رثسو ةبقاعو ههعا ”ىف كذم تحصأ ىفاه- هللا | ميص أ اذا لاق

 ”؟ اذا تارم و ةرخ ”الاو انندلا

 ةماقالا لبق برغملا ناذأ دعي ءاعدلا اذ_مم عديل انئدلا ٌخاو> نم ةجاح هللاىلا هل (تنا

 سنل نماس ىف قى هلا هنود سبل نما ىب وص < ىااخ هقوذ 5 سدأ 0 يعذب بر هعم سبأ نما لود

 نماب ادوح و امرك الا لاؤسلا ةرثك ىلع دادز,ال نماد ىدان باوب هلسمل نماد ىثرب ربز و ه4

 رمتف) مو همدثكو "0 او دمحم اندم ىلع هللا لصو' اوفعو هجرالا مرخلا ملظع ىلع دادزمال

 رددوا هيلع هيا ىلس ىنلا نا ايباص نال ىوزذملا لبشوبأ ىور (ةباغلا دسأ

 فال آ ةرششع موللك ةرك ذأ لاق مون لكل وزع كب ررك دع هلنع هيا ىضر لت نا لعل لإ
 هلاال فالآ | ةرمشعو فالآ ةرشع نمرثك أ نهو كيلع نوهأ 7 نه تاملك ىلع كالدأ الفإ لاذ 37

 هشرع ةنرهنلاالا هللال هقلحخ دذع هنياالا هلاال هتاماك دع هتاالا هلاال هللا هاصح ام ددع هّاالا

 ده ىأ ن دواد لاذ هريغ هيصخعال هلاالا هلاال هضرأ ءلم هنياالا هلأال هناوع# ءلم هلياالا هلال

 تلاق لسعرلا اند رالف .شاهطعن ملف انا أسف ةيبارعا تءاف الزنم |نلزنف ةكم ىلا انو

 افلاق أيشمهنم ىدزرا دحاواب دحاواب دد اواد دحأاب دحأأب دحأاب هللأاد هللأاب هللا ؛ ةسسارعالا

 !اةفاهانا أسفاهماع قابلا انكر تو اهم 00007 لذ انل ةقاث تديصأ ىتح اليلقألا تاك

 ْن م( هدمعأ مشد تا ١ ىلاعت هلبا ىلع امد ناك ىسمأ اذاو

0-0 

 ظ

 بايك حيف ىتكراتو
 بيضات , ىتعسف م ىف ىكراشا

 اهتغل ًاامذريغ قومزلت الف

 ةريغلاف (ترك ذ دقو)
 تاو دىاتكى ةعامءامشأ

 ةصق ترهتشا اف ةبابصلا
 فاول عمزي زعلا أ سما

 ةأماةخل 5

 نع اهاّدف دوارتزبزعلا

 وهوا اهفغذدو هسفن

 0 اهارنلانا

 00 كي نهاودن

 ىأ "اك منجا تلدتغ او

 لسع اج سلجت لك ىلا ماع
 ىتلاقوان :دكسو ب رتاو

 ىاشفْ ,معط ًاامالانكملع

 نكي ص اذا ف سون ىفاريعلا

 ةعاطواعع» ناقف ةعاس |

 3 تسون راع ًّض

 زهاو لا ع نسم ةشإ َر

 خاف سايلاوثيتاوماو

 ع 1 هس أر لف نبلع

 0 هند : اركأ

 سهدلا م ”نذح ( ل قو 9

 نيم سابعنبا(لاف)

 سهدإا نسم نيد و

 نب ب نهيدبأن عطقو
 موا جرتالا نعطغب نينا
 ن-يديأ حلالا ند
 ةحسالا - نم ولو لاغتمال

 نتعب رآ نك بهو (لاق)

 0 تانذ ةأ ما

 اذهتاا اس !ذهامدل شاع ]ل ص ملا



 لبق نمدق هسة ناك
 هصيةريغطق ىأرالفةنآلا

 اهتنامح هلنيمت ردنمدق

 مالسلا هيلع فسولةءارب و

 عنصلا ار هْئَك ها لاذ

 ءاسنلاردشث عماي نك د بكن م
 تفتلا مْ مظع نك دمك نا

 فاسوتلاقو فدسوتىلا

 هرك ذنالواذه نع ضرعأ

 هيّترتك_:الل قو د>ال

 لاقمت كرذ_ع ناب دف
 ٌك.نْدإ ىرفغتسا هنأ سال

 نيسان تنك كا
 ناكحامى :رمسزرلا لاق

 اهلحال_> رالازب زع 1[

 ةريغلا الملق ناك . هنال فو

 ربأ نيدلا ريثأ جملا لاق
 هب الاوذهريسقت ىفنامح

 رصم ماذا ةيرثو ةعركلا
 ةريغل ا هلق عن اذهتضتفا

 ى ةرحامم اذه نبأ د لاق

 هناوهواندال: وام ضعبل

 نيصصخلتا هثامدن عمتك

 هب راحو سنأ ١ سلعتىف هب

 ل

 هناسسلح شعب داعتساف

 تناكو هب « راما نمنيتسس

 ناثبلاه امهم تنغدق

 اعوطقمة راب سأرب ءىح

 كلا هل لاهو 5

 اذهنم نيديبلادعتسسا
 هيلع يشم اعقسف سأرل
 كلذةامحةدم ضرمو

 هريغن أ (ل اوقأ) كاملا

 نمهتي راج ىلع كلما ذه
 ىروءلان سجن دع ةريمغ

 لاق ثيح هبوب ىلع

 هرج نم ناركس هستةلعت
 امصلا
 ىيدنو ىتعول نمدإ فهن
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 هباعد نم (ةدش لكل ميظع هاعدإ نيلاعلا ب رايز.مآنيبرقملا ةكنال#لا ماهلاو نيلسرملا اففحو د
 نيضرالاو تاوهسلا لهأ هفطل عمو نماب فيطلاب فيطلاب فيطلاب م-هللا هع ىلاعت هتلاي رغب |
 ادحأهي ثفطل اذا ىذلا هللا ىلا لنا كلفاعل ىدن ىندت ىحن نم ىب فامان' نأ 0
 زيزعلا ىوقلا وهو ءاشد نم كرر هدايعي فدطل هللا قحلا كاتو تلق كاناف ىف نا كلدانعا نب

 لاا ليلد ىد_هأو نيعم ىوتأود لك ولا عنو هللا اندسح (مالسلا هيلع رضا هب وعد .)

 ىلع بظاو نف الد ددأو اسأب م اضعأ كناف سأبىذ لك رش انفك مهللا نيعتسن كاباو دبعن

 ىكذر ىداعاار عد 0 (ملاع 9 ولا عحربو ىلاعت هللا ظفحىف ناك رغسلاىف ءاعدلا اذه

 ىتحلتردقب لرغغاو ماربال ىذلا كلنكرب ىنفنك او 0 ىنسيرحا مهللا مل

 لئاهم قمل | ةملب نم 0 اهدنعلق ىلع اهم تمعلأ همعل : نمك ب رقأج رتنأ او تال»أال

 اذا, ىنمذغي ملف ىصاعملا ىلع ةرنماب و ىنمر< مف ىركش هتمعادنعلا ن . مايق ىرعص ام رعتفشلا

 لاو دج ىلع ىلصت تاكا اددع ى محال ىتلا ءامغنلا اذايزادنأ هفورعم ىضقنبال ىذلا فورعملا
 ىوقتلا» قرخ 7 ىلعو ايندلاب ىبدىلع ىنعأ مالا نيرابجلاو هادعالا رو< ىف اردأ كو دمت
 هصقنت الوب وثذلا هرضأال نما ىلع هترافح ايف ىسغن ىلاىناك-: الوىنع تييغامبف ىناففحاو
 ار ر ءالجاءاربصو ابن رق اجرفشاأسأ باهو كلنا كت ةنبالام ىتطعاو كلرضنالام ىلرفغا ةرفغملا
 هيلعمتلا ىلص ىننلا نع ( هنع هللا ىضر سنأ نعول زيجارلا محرأ ب ايالبلاعيج نمةيفاعلاو اعساو
 الا كفل ميج ىلع كتجحرب احا مركلا كهحوب كلأسأ ىنأ مهللا لوف نمؤم نمام مسو

 ا تاك ( رارسالا ردب انك ن“) هرونذ عليج هل رفغو هتدنمأ هاطعأو هءاعدهللا باعتسا

 مظعلا لضفلا اذان مماعأب عس تاوان هاعدإا اذه ودو ةعسلاو لاه اىرصل ءاعدلا اذه هباصعأ ملعت هرمس هللا

 سمت كلظفل دار الفريخ ىلدرت نلف تا هل شاك الف رمضب ىتسسك نا ىسح كيلعو ىرتنأ

 هيلع هللا لص ىنلا هب وعدي نأك ( 34 محرلاروغغلا تنأو لداء نم ءاشن نم هب
 ةريصتسم ىب ونذ تسمأو لوفعب اريعتسم ىلاط ىسمأ لوقب لسحلا لق ىلع سهلا تب رغاذا ملسو

 كانغب اريصتسم ىرقف ىسمأو ْلْر ل اريوتسم ىلذ ىسمأو كلناماي اريعتسم د ار

 كتاف ىنالحأو كتفاع ىئسلا مهللا قابلا مئادلا كوجوب اريعمسم ىناغلا ىلابلا ىبهح و ىسمأو

 مهلا ممحرلا نورا هللا مسب (مزتلم ءاعد) نيجحارلا م تان مار يقال ثلا نم كانط شكو

 كفو رعم كلأسأ كلا عطقناو كيدذال ن نم نيعدر 0 ا وكملا تبحت نم بييحابو لدصق نمليلداب

 كيب رشالو هوعدأ كريغ هلاىلام سهلا نيمركألا مرك اب لاوس نمو ريغ فو رعمنع هب ىببنغت

 ىلع لصمهللا قثغأ ثيغمأب ىثغأ تل رغمأب 6 ىرت ثنا الا ل ةودال فدعض هوحرأ ١ ككلمف

 لاوس دحأ ىلا نو حتال لكون كب لعو ثيغتس ةسأآ كد و تيلط ٌكانمو تغقو كاس نا واد

 كنم كب ذوعأو كب كلأسأ ىنا مهللا دع انديس ىلع لص مهللا ىنثغأ ثيغماب ىتثغأ ثغما
 ةفرط لك ىف ىلاعت هللنا محرلا نورلا هللا مسب 6 1 هاعد) نيجارلا محرأأب كريغ ىلا ىن ومال

 فيطل لكى وق اةيادلاب فيطل لك دعب افيطلاب فيطا لكل بق افيطلاب دي زبوأ ىحن فاعل ةئامزيع

 تا اووسلا قامت هب تفطلا ع كلأسأ أ ضرالا تاير قاخ للا ا كو وذ لكب اقمطلاب
 محرأاب ءاشتامل فيطا كنا ءاشحالا تامإطظ ىف ىتغطلا5 كردقو كل ئاضق ىف ىف فطلت نأ ضرالاو

 ددعلا ىلع وم: هيهاوم نمو * ةددخاو ريغ ىدنع هيدانأ نماي
 ىديب اذ انك تدجوالا » ةبئانىأ ىنامز ىف ىنبانام

 نل لق مهحرلا نجحرلا هلا مسإ نيجارلا محرأ تنأو نيملاظلا نم تنكىفا كناحس تأ الا هلال

 نيجارلا

 هللا كلاب سع تاو ه0 ةلغوسلاو نونمؤملا لكوتف هلبا ىلعو انالو م وهانل هْنلا بتك (مالا انيصد

 رض



 مان هذا مريغدسبعلاو مم
 نبا لاق هلعغب وأ هنماكتب
 نامقسا ثاق كرامملا

 لاةمهلاب ديعلاذخاؤي أ
 د مح رام وح تلا اذا
 ئذرخرب ره نأ( نعو)ا م
 ىلصعتلا لوسر تأ هنعمتلا

 هلال وعي لاق لسو هيلعهتلا

 مسهاذا ىل اعتو كلراست

 ا اح
 اهاعناف م هإتدثك

 نع (ىحو) نيملاعلا براي مساع كب نيءّت-أومهرو رش نم كنذوعأو مهر وت ك.اردأ

 ا تمنح وف مايكل تقع اموتن اود قدح ود كولا !ىتلي ةنازخىف اطفس تدح و لاق هنا ا طحاملا

 مي نيتعكر ىلصي وردللا قدسبعلا موقي م لك نم ءافش اذهو هرهظ ىلتاب وتكم
 طن نم كلادانو هباصأ رض نم اعد كَسنو لذسع نونلا اذ نا مسهلألا محرلا نجرلا هنئا محدد

 ل ناو كلديعانأف ف مسهللا ني : ةهوملا ىت 0 ' تاكد غلاب نم هانمحتو هلانكسأو تلق كناو توحلا

 كناحعس ت بت :الا هلاال مالسل اهملع س 3, لاك لوتأ او ىبءاضا رضي كوعدأ لدم ىّيبص حنصأت 22 .او

 هيلع سول ثيحناك ىنحن و مالسلا هيلع سنومل تيرتشا اك ىلس ع“ هاو ع ةقيك نع ىلا

 دوسالاو دسالا تدقع ىنا مهللا 6 1هاعد) ردق ئف لك ىلعتنأو داعبملا فلخال كناف مالسلا

 0 نحل عي و نين عيبج و ىراطلاو ه٠ قراسلاو تاطيشأاو ناطل لاو برّمعلاو ةبكلاو

 ناك نم عتب د ىقفش هطاتحام عمجو ىداو و ىلامو ىلهأو ىسفن نءاهاك ىلاعت هللا تاقولخت
 كك اىهنذ الال_تآ م-هقانعأ 6 انلعحانا رعلا ريغش لعشفى لاعت هنيا مع ةعسل مهحدقعو ىلاو ىث ىئم

 نو رصببال مهف مهانيشغاف ادس مهفاخ نمو ادس مهيدبأ نيب نم انلعح و توعخ2+ مهف ناوذالا
 ىلا تانس>ررشع هلك

 مهاذاو ذاو فعض ه2 امعمس

 اهلعاذاو هيلدبتكت || ىاقف فذقا مهللا (رخآ ءاعدإ تارم ثالث اهلوقي هللا ىدب حاتفملاو ىدبب الفق تلفقأ لاهلمع لوةئيسيىدبع ]|| هللاراج انآو هللاراج هللارعرذحلأو فلآ ان“ زعأو مظعأو لسجلأو ربك أننا ربك ؟هنلا ربك هللا
 ةدحاوةئيسهيلعتستك || 5 ىلعأ هنعرصقو وق هنع تفعضام مهلا كدعب ادحأ و>رأال لاوس نع قاحر مطقاو ؛ او كءاحر
 لحل نمايكحر نا ظ هب ىنصصخاف نيقِدلا نم نيلّوالا ثيطعأ امهىناسا ىل_عرحب مو لأسم هغابت لو ىتبغر هيلا هتنت
 اًقبتسان يد ةزسح هلاهتدتك | ملسلا نمرعلا حا و هلع وهالا هلاال ير تنآ مهللا (رخ .1[ءاعدإ) َنيملاعلا نراي
 همة :تقلعتوبابلا دقف ىنذلا ٌك.ةط ىف ىف هتف نك ىلا كمطل ىحتف قفحا قحاب ىتثغأ ثيغماب ىىسح تنك

 اههحاوو هتقرخهفلخ نم || تر“ اك ىل هرخ»و سوم توعرف تالذ اك ىل هللذ مسالا (رخآ هاعد) ىاك اي فاك ١ كك
 هتمت عز ةفريفطقاهحوز ا مسو هيلعهنبإ ىل ص ادمم تفطعأ5 ىل هغطعاو دوادإ ديدخلا تنملاك ىلهنبلو نامعلسا نيطامسشلا

 دار نم ءازحام تلاسعف ىلعودو» ها ىلع بااغلادننا كك-!1بااغالو كلمكسمل بقعم الف دي رتامكحتو ءاشن املعفت كنا

 تي لام فا مبلل (رخأ ءاعد) مو همدكو هل 1و دمج انديس ىلع هنباىبصو ريدق د لك

 | طنقأ نأ نم كب ذوعأ ني اضلاب ىنعملاو املسم ىتفوت ةرخ7 الاوامندلا ىف ىلوثن أ مهللا نيقِلاو

 00 تاو سلا لع ةاقولاو هنحلابز زوفلاك لأ سأف ملابس فوزحا خجلا تر لال

 ىسدح تن ٌ مسهللا تنأالا بونذلارفغبال هنا ىرفغاف ىف تاط بر ةهنئمطم ةدئاو كب ىسفت

 ريقفلا دبعلاو ريقلا بنذملا اأو ئم لك نهىلابحأ كلوسرو تنأو ىيتاقكد تلزئأدتو ندعو

 نحرلاع ركلا مكحلا تنأو ويذنلا ريشدلا كيش ديا ليادبع شيوع را ٍ

 لهو تجرو ترفغ امالا ىنع لانغو كلدلا ىرقفب د لك هقدر تعسو نمأ , ريدقلا ىنغلا مح

 داروأ نمو) نيلاعلا براي كيلاالا عزفي لهو كبالا ثاغتس لهو كلثم نمالا و 0

 جرف ج رغماي. خف خفماي (تاءاحلا ف فورعموهو هاعدلا اذه ىبذاسلا هللا دبع ىنأ خجلا
 | (رخ ؟ءاعد) نيعّتسن كاياو دبعن كانامماعاب جاتفاب كنم جرغلاو حفلا رست رمستمأي بنس فن تسفأي

 ىنجرتف كليلا عرم ةاألاذاىسهلاتنأ تنأو كل: عىاح رعطقأ فكوانأانأو لوعدأ بنيك ىهلا
 ىهلا 3 برة سدق هوعدأ ىذلا نك 8 ىل بيتستف كعدأ ماذا ىسهلا ىتجريف همااعرضت أ[ ىذلا نذ

 ب نأ كلاساف هترمنت ىمولرحلا تقل اك ىمهلا ينيطعنف هلأسأ ىذلا نذ ىتيطعتف كالأسأ ملاذا
 ىداوس كل دحم (دوعالءاعد) نيجارلا م>رأاب كلذفب الجاع احرف ىل لعحت نآو هبناثأ امم

 | ا يلفع لكل يجر بظعاي ىبضت ىلع تح امو كادي هذه بر ىداؤن كنب نمآو ىلامخو

 | نييدذلا مهف ققرر امسهللا ( اففعلا ءاعد) هلا رفغالا هسلأر عنرب م هدوم ىف هلاقنم ميظعلا بنذلا

 مانزل ىبسعب رماه 3

 ل تك ف سول ىلعتفاخ

 وأ نحن نأ الا تلا

 نك درد ىأ ملا ناذع

 فاسو مما 1ةط اًنسلاب

 ىتدوار ىه لاق 0

 نع تو ع
 ىصمت تق شف ىنتك رداق

 ىلا ةص راقت زيزعلال عذ

 اي هاهملاة سمو فسول
 ثلا ىف ناكوامهنماريك <

 ريرسلاتحت لهاا ىص

 ىدانف مانأ 2

 نيدناسلب هنوسص ىلعأب
 ىدنءكلنا زي زعلا يأ

 اك لاتو احرفهشضتنأا* |

 ناهنع لح وزع هتلاربخأ



 معاتعاف نانلا عفارثف
 ةضف هنز ووابهذهنز وغلا

 ناك-ذاربحواكسم هنز و و

 ل-طرةثامعبرأ هنزو
 نعلا ادم ريفطق هعاّسأف

 رصمزب رع ريغطقناكو

 كلملاو اهنئازخ ىلع ناكو

 ديلولا نب نايرلارصءذئموب
 هقلامعلا|نمناروتئءا

 ىف فول ماقأو بهولاق

 مح نيبس عديت رعلاراو
 ىف وه ىنلا هتدوار و غاب
 اهعقاومل< سفن نءاهس

 تناكو باوالا تلو

 تيه ثااقؤو ناو) أ ةعبس
 لاوقأ ةعبس(تيهىف وكل

 ىلع اهانعمو نيرسغمال
 لاقو لاعت مه-ةعب لوق
 لال ةغل ىهئاسكلا

 زاخ !لهالتعقوناروح

 اذهش تاأس ةدسعو لاق

 تاروح لأ نمالاغ

 لسقومهتغل اهنا لاقف
 لاف له ةيطبقلاب اهانعم
 ريعتسا ىأهلاذاعمف سول
 شتوءداس# هيذ وع اوهنلاي

 كحوزىأى رهناهلا
 ندسحا ىدامسس ريفطو

 هنوخ الف لزنمىأ ىاوثم

 مهو هيتمه دّقلو ءلهأ ىف

 هن رتاه دري عأ رناالولاهم

 مهلا قئاقل !لهأ (لاق)

 وهو تدان معم مغ نامه

 ةوتو مزع هسعم ناك اذا
 ةأمامه لثمدقعو هنو

 هيذخاؤم دبعلاو زب زعلا
 توبثال دراوضراع مهو
 كيدنب ور طلئاوخودا
 رايمشا ريبغ نم سفنلا
 فول ” مه لثم |مزع الو

 1ع

 أ ىنرصتنتو ىف فطان نا مارك الاو لالجلا اذاب ضرالاو نا اوعسلا عيرباب موقاي ىحاب مويقاب حا
 ءادعالا نيد ؛لديع معَ : الو داعنملا فاذال نماب !ءاعد) ردو ئه لك ىلع كيا قلع ىلع

 ( او كاريس ىرئام ىنع 3 رف لحال رظنلاب ىو عر الو ىر نما شح آ«اعد) دادضالاو
 بيغلا ئافم هدنعو 3 1 1 ارقد و نيدمأب فن ر دان نعد رسانر اربالا هدابع بولق ىراوالا عدومأب

 |11  ك اطيتجا ىتذح ا كنج (ةلاظلا نم هب تح مسالا اذهو) نيمم ىلا وهالا اهلعال 1
 شطبلا اذا مقتنمانرهاقايديدشاب ما ًارقن هلمللك و مون لك هيلعوعدب )َ دع ماتسلول) ثاغتسماب

 رشانع فرصاو كردقو كد اضوريخ انيلع نم تي رق راهق ريد رداق مودك ا آ مهللا ض 1 ءاعد)

 م-يوسل اوهو ءاروسلاىفالو ضرالا ىف ئد ه هيما عم رضيرال ىذلا عئاملا ب فالاغلا رهاقلا كعلخت عبج

 ادئاز وه مآ ىلا يبوماداراب و همه اد امذاك ان مهللا (متلاءاعد) نيجارلا محراب كتر ماعلا

 كنذابب قاعد : وامه ةدافك ىرض دبر نم 00 اه نونلا ىذ. 01

 قيضم ىف وهو ديع هب اعداأ (قيضم ىف عقين ناءاعد) ميلعلا عيمتلاو هو هلا مهكمةكمسف هللااب

 قيتعلا ثيبلا براي قيضال ىاجراب قيثولا نكحراب قيما داي قيضلا نم ىلاعت هللا هاحتالا
 ميلفعلا 4 الا هوق الو لو> الو قيطأ الام ىنامحت الو قدضملا نم ىنحت ق.ةَضلا ىلع ىسهلااب

 ارمشع الذ لوب ةريدخاهف ةيفاع كل أ أو ةيفاع اهسذ ةريدخ كل أسأ ىنا مهللا ( جرفلاءاعد)

 لاحارهلا (رخ !ءاعدإاجر 2و اح رف هلهناسهننا لعل اههترد وهو ووإلا لدتقيطم ءاىملا نآ ولف

 ةرودقملارش ىنع عفداو ةرو.سملا ري ىنّةلو كةجرب ة ةرسعلا هذه لزأو كتردقب ةدقعأا هده

 000 ا تزرع ام يرطةناوينودقعب ميزا ها بلقتملارش ىفك انيلطلا عض ىنةز زاو

 ادس مهيد نيد نم انلعح و ةيثاخ مهلامآ ددراو مهر 5 نم ئ- بلاي مهةحلآو مهمآ لابو موقذأو

 9 ذادلف اعبالو ءظقو اقم انب س دوه نما , (رخآ أ ءاعد) نو زيد: ,الوهف مهانيشغاف ادس مهفلحخ نمو

 تاوهسلا قااخان وهالاو تداعب نيايؤ#الا رعايراعبالا نما وهوه نءان هر ا تئئاغب الو

 يتم مانع ا طظفتحار دق ئه لك ىلع كنا قمم عت وى ذو نمنيد وى لحام امو ال

 زب زعلا تنأمهللا مم>رلا نجلا هللا مس (لضاف ءاعد) هنم فاخت نم ىلع ةباجالاب فو رعم هاو
 نبىموارعلا ترض# اي انالف ىلرض# مهللاكنالا ةوقالولوحال لئلذلا فرصا !كديع ناو ريبكلاا
 هبلقو كَمضيةىف هتيصان كنذاب الا قطنبال هناف مالسلا هيلعدوادل ديدحلا تنلأ [م هماق ناو تارع

 نم لاق هنأ مسو هم هيلعمتلا ىلص ىنلا نع (ىورد) < ردق ئش لك ىلع كلنا ءاشنت فيك هيلقت كدب ىف

 لكوتنالتأ انلاموهدبع فاكب هللا سل تام ثالث لةدلف ةرخ ”الاو اءندلار ومأ نم ةلزان هملع لزن
 تأ ىلا مسهالا نواكوتملا لكوتماذ هللا ىلعو انوةنذ 1 ام ىلع نريصنلو اناس دا هما لع

 (كل لع نمىلءرخآ 7 ءاعد) نيد ارلا -رأا كتدجوب كَ . ىو و هام ىل لفاق كتاف لا كب : وأو كياس

 ودو ىناط نم ىلع فرصنا مهللا ةدلب لك نمكبذوعأو ةئيطحت لك نه هللارفغتساودج لك ىلو هيدا
 000 ا امناوةك الهلعو همايأو هلحأ رباو هتزرو هر 'أعطقاونالذ

 'لر تملك هذمنكسو نك اس لك هنم لرح مهللاكَتب وقعب ىناطا لاو ناظمشلاب هلباو كطخ# لجات
 مع ردا و نب ريجت-ملا راجاب و نيةرغتسسملا تا كانو نيموللغا ١ رصاناب اهمق هلرصانال ة- مآ هقر طاو

 ياوالا هللا هو نب رطشملاتاو ءد ب.تاب و نيلثاسلا او ىضاقا ارو نيفئاخلا احلي و نيدترطت سلا

 هللايالا وقالو لوخالو ةناعمالب لك نمواس رقع ءضلك نمواحر ةريشه لك نم ىل لعجا نب رخ - الاو

 هلع #تن ثوهبلق بعرأو همادقأ لزلزو هناوعأ لذ>خاو هناكرأ دهو هدذع تّدف مهلا ملظعلا ىلععلا

 مهفأو اددع مهصحلأ مهلا بستحت الو ملعب ال ثيح نم هح ردّدساو ه هر قى هدمك درو هعجدلو

 ليفارساو ليئاكممو ليربح برمهالا(لضافءاعد) زيجارلا مجرأ ايل +رب ادحلأ مهتم قب الو ادم |

 ءاه 5
 هيج و و

 ًاردا



 يقل

 هذه ىئلءلو اذه ىو ىف ىدب نيد مت ىرأ ضونأو مهنم كد سرتحاو تأوب و تأرذام

 1 نكي لو داون ملو دلت مل دعا | هللا دحأ هللاوه لذ مم-رلا نجرلا هنا مسإ اذلخ اعرهشو دلع حت
 اوغك هل نكد مو دلون مو داب م رئصلا هللا دحأ هللا وه لق م رلا نجرلا هللا مسن ىاما نعدحأ اوفك

 نءدحأ اوفك هن + ماو داون مودل م: كلا هتيادح؟ هنا وهلقميحرلا نجرلا هلا مسن قوف نم دحأ

 قاب سدح اوفكس4 نكي مو داو مودا مدعصلا هنا دحأ هللاود لة مح رلا ع نحلا هلا مسدس ىنك

 م>رلا نجرلاهتئام.سبدحأ | اوذك نكي موداو مودل ل دءتلاهتبادحأ هللا اون للة مهسرلا نجحرلا هللا مس

 دنعمغش ىذلا اذن مضرالا امو تاومكلا ىام4 مونالو ةنس هذةانال موق لا ىلا وهالا هلال 5
 ضالاوتاوعسلا هبسرك ع سو ءاشامالا هلبعنءئذب تواعيح الو مهةلخامو م ميدبأ نيدامملعت هنذابالا
 ولوأو ةكتئالملاو وهالا هلالهنأ هنا دهش ممحرلانجرلا هللا مسب ماعلا ىلعاا وهو امهلظفح هدؤب الو

 ىسح ل فاولوت ناف نيدهاشلا نم انب رلاقامىلع نو ميك ازب زعلا وهالا هلاال ط قلاب امئاق معلا
 (ءافحتا باب ) نب نيملاعلاب رهتد+اوتارم عبس مظعلا شرعلا ب رود تاون .!ءود الا هلال هللا

 6-5 هغلخ نم كلذكو ه هراست ع نع كلذك و هنبع نع نع هلوقن ممجرلا ناطيثلا نم هللا ذ ذوعأ

 تارعلاو ص هراسن ن وىنآ ارةلاو نم هنمك ع 0 ب ندرلا هللا مع هى همامأ

 1 نعو ليئاربج هع نع لوقت لهما كولر ل همامأ نمو تارقلاو ع نمو

 نمأأ ذر قيدصلا ركبولأ هنبع نعو مالسسلا مهملع ليئار زع هماما نءو ىلفارم*ا هفلحخ نمو لبث اكمم

 نموهنعهللا ىذر نافع ني ناممع هفلخ نمو هنع هللا ىذر باطخلا نب رع هراس نعو هنع هللا

 قحلا هلوةهراسن -و تمم همامأ نعو تف هنيع نع لوي و هتعدللا ىضر بااط ىنأ نب ىلع هماما

 هللاىسح هفل نمو هدش لك دنع هراس نعو هدعانل هللا هنمع نع لوة. و ثلا ا هلو هغفلخ نمو

 دعب مواد نم د“ كلما هلو قحلا هلوت ءاوهلا ف 1-0 هدمع :قاك هللا سدأأ هماما نمو هد>و

 نعرلا هللاممسب مالسالل هردص حرش هيدهج نأونلا درب نأ مي>رلا نجحرلاهللا عسب ىلع مصلا ةالص

 نجرلا هللامسب ىلوةوهةف. ىناسل نم ةدّع لاو ىرمأ ىلرسن و ىردص ىل 0 محرلا
 كل حرشتن ملأ ميحرلا نجرلا هللا مسي هير نم رون ىلءوهف مالسالل هردص هللا حرش نأ ميحرلا
 لهسست وهئيد ىذقي و بستحال ثم نم هقز رب و هيلع هللا +, نارم ٌتالث اهرخ ىلا كردص

 نيو دوك ا باور علب ةالصص دعإ تارم عبس اهولس ب يح تب هسحأ

 محراب كمجر نيمآ نيمآ كهلحخ دنعو كلدنع ىسدهحو وقاذو قرود مقأو ىخأ شوملطسهشك

 ىللابثر متساو 0-95 ةردقلاب تيصةعاو توريملاوةزعااب تام (مظعز 0 اذهد) نيجارلا

 هشرع ىع و هقطل ءاهدش ىف ىناغساف رت ىلع ليلجلا لبسأ توعب ىنح لكن م توعال ىذلا

 ىلغيفحمللا ىليفح هنباهسفنب ىنع هللا هلغدب و ههحو ىلع بكشي اوس ىل دارأ وأ ءوسإ ىنتاخ نم
 ىوأ) لسو هبتصو 41 ىلعو دحمان ديس ىلع هللا ىلصو نيجارلا م-رأ وهو الفنا ريش هلياق ىلخ فح هللا
 ىحارفالانابرس كارداب ىنعمأ بر لوقت مث 3 تام رمشءداو> أب طابا (هيدي اهفار لوقت رعمسلا

 طسلا اذأب ان طسابلا دولا اذاب ةجرلاو فز رلا طساب هللا تنأ كك :ا رهالفلاو ناطابلا ىررب نبدو> وما

 نيجارلا م -رأأ هلئاانع را نم مرك ا ا ىبنغن امك جحر ندوئتيغكم 0017 اوبره نلا اطس ادوحلاو
 لكدااود نما (مخاعد) نيملاعلا براي هلذق نء هللا مهان 07 نيحرغلا نم ىنلعحا مهللا

 ءاع*الا كل ثنآ الا هلال ىذلا هنلاتنأ ىنخأو رسلا ملعب نماي هيلع تايفللا ع الو هلا لكداو

 ىرم رس و ىتحاح ضنا ثشهوام تاسن الو تركسام ك.ةمخالو تدعوام براي براي لع ىسحلا

 ءاعدإ) نيملاعلا ب رايرصنلا رضتلارَضنلا ثوغلا ثوغاا ثوخاا ديددلا شلبلا اذا ديرب امل الاعنا

 مو.قان ىحأب ممدحرأب محراب محراب نحراب نجراب نحجراب هللااب هقللا هلا كلاس اد[ ىفا مهللا (خأأ

 صر.هَعلامدي ههحوو هتم

 موبلاك تب ؟رامعتلا لاقو

 هضيمك هءلعوزعماوىدإو

 هصيف لعاؤابو نيقداص
 هنالبذكوه ىابذكعد |

 ىلع هاةلاف ةاش مد ناك

 تضخ ىح ونا وههحو

 بئذلاناسسلا اذ مراعو

 مع ضرسعلف دا
 مكسفن أكلت او-لب لاقو

 هنلاو ل سيتي ل بدصف !سأآ
 توفصتام ىلعناعتسسملا

 رصم ىلا ف وب لصوا ل3
 ءوطقتلانيذلا» رايسلاعم

 سد ن؟:هو رشوبحلا نم
 هوعاروىأةدودعم مهارد
 رص نم ءارتشاىذلالاقو

 هاوثم رك آهن آمال

 بردت اذاانعفتي نا ىسع

 وأانعفنمف ر ومالا صار و
 هتالءانستت ئأ اداومذتقت
 ىذلارصمز ر عريغطق ىنعأ

 |يةعزاك فسون ىرتشا

 فسول ىف سرغتف «داونال
 هتسارف تأطخ أ ا دشرلا
 سانلا ىدصأ لمقاذهلو
 رصعز زدهت الث ةسارف

 هيلع_فسوب نع لاق نيح
 انعفش ناىسعمالسلا

 تلاق نيد ببعش تند و

 مالسلا هيلع ىموم نع
 نم ريمخ ناهرحأتسا تأ اي 1

 نسمالا ىوقلا ترحأت-ا

 ني> قيدصلاركب ولأ واد

 هللا ىضر رع نلخسا
 بهو دعةصقلا قواهمع
 ةرايسلاتمدقامله.يذمنا
 هياولخ درعم رلا فدو

 عيبلا هنوضرعي يوسلا



 0 ا ب ا تاب اعوام
 ا هللا ءاشام هملاالا هولا فرددال هللا هاشأم هنا هاشام هنبا ءاشام هللا الا ربحلاب قأبال هللا هاشام هللا ةثالث ىل_عرشب وذ لق
 هللا ءاشام هملا رداّلا عن هللا ءاشام هللا ءانشام هللا ءاشام هللا نم ةهعن لك هللا ءاشام هللا ءاشام | ب وذعب لت هنمطسارف

 ممحرلا نجرلاهننا مسد هيلا عفن (رخخ اعد) ميافعلا ىلعلا هتلابالا وقالو لو>ال هللاءاشام هلئاءاشام | هيلاانبحوآومالسلا هيلع

 لك ىلعو مجرلا ناطيشاا ىلعو ءوسلاب ةرامالا ةلوسملا ىسفن ىلع لرصتتساو كرفغتسأ ىفامهللا هملااعتةينا ا الا
 مهللاكبالا بلع ةوقالو لوحالو كنن.الو نودىسفنب لقتسأالو كلت ءزلك نع ىنغتسأال ىنافرشىذ || يكف ىحوأ ارغصلا ف
 مهللا ىرمأ ةبقاعو ىماعمو ىايندو ىنيدف ىرومأ عيجف انيع٠و الففاعو ارصانو ايلو كنك 0 1 1 عسبس هل ناكن سما نعو

 هللا ىل_سو ريدق ئذ لك ىلع كذا ةرهاسلا مونو نام ىو يام ىفو :رخ .الاو اندلا ىف ىناتفحا مهر م

 اة 1 : ءاربكو كن أشولعا ف اذهةيثار ونلاةعمللاب ىممملافيلأتلاهج و ىلع (تدج ووإ) ملسو هيو 41 ىلعو دمت انديسىلع || لنا تورعشنالمهواذه
 01 الاو او هاي ريكو ةملعلا بدا ملعب مولا نحرلا هللا عاب |مدلعلا | ل
 تءهاحو نا.سالا سور هنزعل تعضدغلو تالملا روذملا مه هنا نم تكدك دب ىذإ هللا مدسإ 2 7 ِ 00 هو

 |0000 ]| 2 تدر ناتي الع ابفلش كامعلا:نعلاراث [تزهطأ فور هتردب 0
 2 - خدرا نام وهما هيالخم 0 ل م اي ا تكلذولاكشالاو تاثمهلا

 7 هي : [١ اولحنرت ىلاعت هلوذ

 هل تدحممو ةي واهلا هدبم» نم تحراو قءاوصلا هزم تكدك دن ىذإارونلارونناع- نوعجرت | 1 0 30 ١
 اهر رك فئاخلتان امال اهتدرا تاو حورلاو ةكئالملاب ر روهدلا لو ناك سودت حوبسلالمالا 1 9 03 ح 5 5 د ١ 30 5 00 1 د 2
 5 5 3 5-5 3 : 3 هواعد ْن 3 تور“ تيما

 ءاراح ع مر كلام 1 0 كد ٠م انأءد ١

 0 ا سلا ىصر كاطن سنا « هيد الا مهدي نيب نم انلدج وا اهدعز لئاعأل عر
 تتاف لاحرو ناسرف ىتمو هنعهللا ىضر كلام ني سنأ بطي جالا ىنلسرأ لاق هنأ كد نب رع

 لاف ريمالا بحأ هل تاقذ هءاج ر دم دق هيأب ىلع دءاقوه اذاف هتيتاف رسلاىفار ذن هيلا تمدقتف
 فلاغو ىتب و ىنط دق كنيحاص اذه ىلاعت هللا ذأ لاقف فسر نب جالا 4تاةفريمالا نم , .٠.0 ماماسةراعملا
 حالا ىلع ل+:دالأف انعم مات بحاو ةيطخللا رصقا هل تاقف هنم مقتني ىلاعت هللا ةاسااو بالا 0 0 0 ع

 ىلع بحاو كلذو مذ لاق انيلعوعدو انبست ىذلا تنأ لاق معن لاةف كلام نب سنأ تنآ هل لاقو 7 | لا تما
 مل ىردنأ جاجا هل لاذ هءاملوأ لذتو هللا ءادعأ رعت مالسالا ودعو هلا ودع كال مسم لك ىلعوأ] مادو رشا 0
 هللانودنم كتتدبعل كلذ ةدك تفرعول كلام نب سنأ لاف هلتق رش كلتق دب رأ لاق اللات كتوعد ٌُى مدام ا تلك
 لك ىف هياعد نم لك لاقو ءاعد ىناع هناف ٍلسو هماع هللا لص هللا لوسر لوةىف تككشو للاعت ىوسخن لك معا ل
 دبرأ جاخلا لاق اذه ىحامص هب توعد دقو لء؛- هيلع دال نكرو هتيذأ ىلع دحأردشب م حابص يطا ابا كيت لك ىهتتما

 بجاحلا لاق رخ اللف هليبس اول لاةفامح تمدام ادحأ هلعأ نأ هللاذاعملاة ءاعدلا اذهىناعت نأ ||| كلأ-أ مو.قاب ىحانالملا لك
 هعغتك ىلع ًاردقل هللاولاق هلم ستيلخ هتدصأ ىبح اذكواذك ذذم هماط ىف توك ريمالاهللا ا ىلقف كاجرفذة7نا

 هلعوافولاهتريض>-ا 1هذعهنلاىضذر كلام نب سن أنا أ .ثهيتلعذول فرك ف ىلا ناهي هتماك اماكن دس كل ريغ لغش ل توكتالىتح
 ءامسلاو ضرالاب رنا: هامممالا ري هللامسب هللاب و هللاممسي محرلا نجح رلاةلنامسب اذهودوةئا | ىرسأ نم ىلإ عت تاو

 تنمآهب وتم هلئابو تتذا هلأ صدد ىذأءا ءسلاىفالو ضرالافئش هعداعم هرمضد ال يذلادتامس لك ىلع نااح ر وا رف

 ىلهأ ىلعهتاممسإ ىهذو ىلةءىلع هللامعسإ ىسغنو ىلق ىلع هللاعسإ تاكون هللاىلعو تعدأ هللامسب للااوعحر ذر دفْئْش

 رضنال ىذأا هللا مسسإ ىفاولا هتناممسب ىفاعملا هللا. سب ىفاشلا هللامسب ىنر ىناط أ ام ىلع تلامس: ىلامو | ىف و ءاقلا دنع مهسبأ
 1ث هب كرشأ ال ىفر هلل' هليا هللا هللا هللاود ماعلا م-يعملا وهو ءىملا قالو ضرالاف ئذهعسا عم انيهذان' اناياب اولاقبملا
 نم كريذع مهللا كلأسأو رذحأو فاغأ ان لأ و زعأو ربك أ هّلاربك أ هللا ربك ؟ هتلاربك أ هللا ||| انكر تو ىارتنىأ قيتسن
 نموىس غن رثنم كدب ذوعأ ىنامهللا كرب ع هلا الو وانُت لجو كراع كريغ هيطعبال ىذلا كلريخ ||| دنعىأ انءاتمدنعف سون
 ةبادلكر مث نمو ءوسا!ءاضة لك رش نمو ددنعرا مج لك رش نمو د سم ناطيش لكرسش نمو تاطاس لكرشش || تن اموبئذلا هلك افانبامث
 اوهوباكل !لزن ىذإا هللا ياوذا طفح ْئذ لك ىلعتنأو مقدس طار ىلع رثا اهتيصانب دن 1 تنأ انا قدد صم انذل ع

 لكو كا قلن عج ن٠ كد سرتد-او «:ةلخئن لكرش نمل بهقحاو لرب هتسأ ىفا مهلا نيحاصلا كوت || ةدشوانب كنط وسل ىأ

 ىلعهدعقأ وهلا طيه

 , <. كا



1] 

 لك ىلع هللاو ناعّتسلاتنأو ىكتشملا كيلاوثجلاكل مهللا براب براي راب اهتريثق < وماظعلا |
 دح أ ىلاالو نيءةفرط ىسفن ىلا ىب اك-:الو هاك قأش ىصا تعش كتحر و ىحأب هرب دقئش

 نمئاع>او د :ادهلاروذن ىبلق رو ىذلاهيدجلا 02 1«اعد) يد ارلا محرأاب كتر نئاتلا م

 لعح مىذلا هنن د+لا لبس 0 هلئا ىلص لم < ةمأ نم م ىناعج نئذلا هلل دجلا الاض ىناءع : مو نيئمؤملا

 مظعاو كهح و لال ىلا م دجلا كل ىبرومهللا ىو“ 2 يذلا ةكديتلا ئريغ د ففقزر

 معلا ثا م الا (رخآ ا ءاعد) نيملاعلاب رات ْظ :عضار:تنآو ءانع هب ىو 7 اكرابص ا ِِط اد> كناطا

 ىصأ كيلا ثضّوذ داقو كرامتخملا ن 1 ىمفنل هراثخا انش معأ الو ىع تبوح 0

 اهدجأو رياك او كدنعا ؛هاضرأو كلا لامعالابح ىلا ىدشراف قىئرقثو ىقافل كتو>رو '

 مر (ىعنينمو ااريمأء اعدت نمو) ردقى 2 ىلعت و ءاس دام مكحتو دب رئام لعفت 8 أ ةيقاع

 هلئاىلا ىفت تاك او هللا و هلئامعسب محرلان لا هلئامسسب نحلاو دئادثلادنع ءاضرأو ههحودللا

 هللهلك سصالاناو هّنناىده ىدهلا ناو هّللادس لضفلا ناو هللابالا ىدفولامو هللو.ه-و تهحوو

 هللاالا ريشلا فرصدالو هلال ريخلنا قأبالو هّنلانذ ةمعننم اننامو هنلالا يسملاامو هتلاىلا اندرضتاو
 هللاريصةلا ذو هنناىلوملا مهلا ارداعلا و هلنا رم نم مودل امداعالو مهباتدانألا ايهما

 لكاو هّلشنملا ةنسح لكلو هيدجلا ةمعنلكدلو هللامسب ةكرح لكل تددعأ هللالا بونذلارغغنالو
 هللاىدهتساو هتلارالا ةوقالو لوحالو هانا ةيدصم لكدلو هللاب تنعّدسا ةدشلكدلو هتنارغغتسأ ةئس

 هللا لء لك وثأو هنلاب نموأو هللا ل بخت مصتعاو هللاب رهظتساو هتبارفغتسأو هتنا,نيعتساو هللا ئكستساو
 نيذمؤملا ىذا و ىيذؤت نمكءمرو تاكو توءالىذلا ىلا هللاىلعوتنص# هللان و تعصتعاما ماس

 تافلجالانم ىقبابف ىنمتعاو بونذلا نمقبتسام كرغغا مهللا ميلفعلا ىلعلا هتلبالا ةوقالو لوحالب
 0 الا اولالجلااذاب ل 4 ا ريصقت مغاو كتان روهللا مح رف 501 او لدم ااا

 هلآ اود“ ىلع لص هللا نبا اىرمأ توف كلا رول تالا كلا ىمفتثلسأكملاى -ع>وتوهحو

 نءو) نب ارلامحر أ ا؛كننالاةوةالولوحال هناتك ة««عوكتو ةوكالو ىنحتموناعالا طفح ىطفحا

 كراد كرداهللاقنلحر ىاف دو ديلعلا لص هللا لوسر بادتكأ ع نملجز عماسول ان ل (نسحلا

 1 هللاو ال لاقذ تقرتح ا دّمذ كراد كردأ هل لدعف د م تبهزذ ىراد تقرثحاام لاقذ تةرتحا دقف

 هللا لو-ر تعم“ | لاقذت ةرثحاام هللاب تاق راد تقرتحا لو كل لاعب هل ليقف ىرا: كتقرتحاام

 ماذعلا شرعلا ب روهو تلكوت هاء وهالا هلاال ىرنا حضي نيحلاق نء 00 سو هملع هللا لص

 ناو بدق ىع هلك ىلءعهللا نادهشأ 0 هللا الاةوقالو لوحال نكمل أش د مامو ناك هللاءاشأم

 نادال سن هنذامالا ضرالا ىلع عقت نأ ءاموسلا كيسع : ىذلاهلانذوعأ العش لكت طاع ادقدتلا

 اهتاقدقو ههر 5 ثدهلامالو هإدأالو هسفنف دلمولر م ميةّدسم طارص ىلع ىرتذا اهتيصان,ذحل آى بر

 هّياالا هلال 0 ةروتكم ةالصدمد كاقن الات ليوتاع هنناىلصئنلا نع (ىددود) مولا

 ريك ذو ركسذم ةمامقلا مو 0 تا رسول نتومسم هل ع نو ادهاشأب , روادحاو اهلا هل كب رشال ةهل>و

 هقلامسب ءاس مااريد هلا منسب محرلا نيجرلا هلا مب ( هنعهقئاىضر لا نب سن ًاءاعد) اذهتامامنالوةمف

 ملعلا عييشلاو هو ءاعسلاىف الو ضرالاىف عدم علا ىذلا هلباممسس 1 ؛ ءامعلابروضرالابر

 ىلع هللامس 0 ىلامو ىلهأ ىلع هلا مند شدو ىسفن ىلع هلبا مفعل ا هليا ىلعو تنمآ هنيا محدن

 ا زعأف ل+اوربك ؟ هبا ريك أ هبا ريك 5 هليا انش هي رع ١ كر هللا هللا هللا هللا بر ىناطعأام

 رابحو 7-5 ناطيش لكم ند كدذوعأىف امهالا كريغ هلا الو 'لوان' لحو كراحز عرذدأو فاخأ

 ءاضاماةللا اشار تاق رم تاماك ملسو هيعو هلا ىلعو لع اندمس ىلع هلنا ىلصو نيج ارلا م-رأ ايديتع

 ريب ديؤةرشاعملاوةساسلاو

 ىلادئاوفلال-وشداعملا

 ريغوةرخ آل اوايندال صن

 فدو هعق لوأ نذ كلذ
 بهو# اورام مالسلاهيلع

 فسوت نا هعهلناىذر

 ىكرةالسلاوةالصلاهءاع
 1 نانينس سمس ثءاوهو

 تناك انصع :رمعدحأ

 ةئيهكضرالا ف ةز وكم
 تثونسغباذاو ةرئادلا
 اهلغو اهعلتفا ىد اهلع

 لاقت هسيأل كلذ مو
 كتودخالاذهركذننا كانا.
 ىئانانعا وهو ىأر

 رشءدحلأ ناةنس ةرمثع

 رمعلاو سمشلاو ايكوك
 ىلءاهدعف هلث اور_عسب

 كافور ص ءقتاللا ف ه.بأ

 كلاودمكف كنتوا ىلع

 ىلع نولاتح ىأ اديك

 نولعي منال كا اله
 تاكو ردسع اجاب اوت

 ود مالسلاهملعب وقعت

 ةعفشل اوةمحن اةدايزن ى سوت

 نمهيفىرب امل هتوحا ىلع
 هوا تناكو ةيا_غلا
 امفكلذىلع هنود.

 مهدسحدي زباب ٌقرلا مهتغاب
 هوخأوف سوما اولاق ته

 نغو انشماشنأ ىلابحأ

 دحئاوناكو ةعاجىأ ةيصع
 تشامان نم جنم ةعمسرم 06

 ةعبرأو الا
 7-2 .وناوأ#تةا نيمرس نم

 ل-ءاضرأ هو-رطا وأ

 اونوكتو بأةحوكل
 نيه اصاموقهدسعب نم

 متنععا بم ىلاغت_هتنيبئانت
 اوغجأ رهباوهذااف هيلع ا



 تدشدق لالبلااوعم#

 اوركذتن

 لوالال .قثلا ىف لدوءتامغت
 باوجلا هبلاث كف

 هداسنع العلازاح ادمسأت

 لوالازارطل نم فوفالامش

 تاوخلاشلا
 لبقملا
 باّكلا رادم ىتلا ةدتنلا

 ةرطان هناونع نيعو اهلع

 ىلعمالكلاطسيىف اهلا

 ةمدةلاىفهركذ ذمدقتا

 لمدفتو ددعلا اذهنم

 هلك-شم حاضراو ل
 ةعبس ىلع اضدأ لقشتو

 ركذفلوالان املا ناونأ

 مالشلا هلل وكم
 متوامىلعمالكلا طا و

 (لوقاعلد دعل اذه نماهف

 قترظن ق_بفوتلاهنناب و
 مالك-لا لبق ريسافت ةعبس
 ىهىبلا ةصقلا هذهىلع

 مالسسلا هيلع فس 2 ةدو

 هتلاربسلأ5 اهتدسح وذ
 00 م ىلاعت
 ضع لاق

 ارمزعلا نسا تناك

 بذل 1 ىلعاهلا_ شال

 ليقوام متريسو بو.او
 ءاسنالاركح ذاهفن ال

 لواملاربسو نيحلاسدلاو

 ءارلعل او نيط دلتا

 نيطامشلاو ةكئالمللاو

 ءاسنلاو-احرلاوراصتلاو

 نوليحو ندركم رك ذو
 هوفلا ودمح ول ارك ذاهق و

 لوسرلا عم

 ]عد
 01| 11101111161616آ1[1 1 1111 102

 بر ومهم رو بر تنأو مهدهف ىلع اوراج ناو مهدرف ىلعاولبق أنا ىبهنو انف أ نم رش ىبفك |١
 باقما,مالسلاو ةالصلا هبلعهئاعدرتك أ (ناكو) مللعلاعيعملا وهر هللا مهكفكسف مهلكق الخلا

 كنمبزمم وناداالا,ك ءلاوعدب نما انلععال مهال !(ذاعمنب ىحب ءاعد)كنيدلل 5 ىلقتنثن ٍواَملا

 قوه نمايفاك اب ىناكايىاك ا( كرابم ءاعدإ كي ءاعءامشالا نوهأ انام الاتملع ءابشالا مرك اءبولقلاب

 ىلخ لودءرش ىنفكاو قاد_ءأرعش ىنفك و ىقك هيلوامفىل كراب وقعض قفةوقفدز قتكمهشرع

 حوبس مهاكذابعلا ب ردممر مرش و م و ىماك وذأ تن ًامهدهف اوغب ناومهدرف ىلع اوامقأ نا
 (دياعلا موا تسحر نيجارلامحرأ تنأو م>راورفغابر حورلاو ةكئالماب رس ودق

 الا ضرالا ىلع عشت نأ ءاىسلا كمان ه سماد رعلا ىف كلذلا ىراحاب «فلهلت ضرالا ىفام ١ ارذحسماب

 ُكي_لعالا بابسالا تقاض مسهألا (.خآ ءاعد) اذكواذك ىلرذم مححر فؤرل سانلاب كنا هنذاب

 قيضلك نمىللعجامسهللا كبببفالا ل مالا بانو كليلاالاثرطلا تدسناو كنمالاءاجرلا عطقناو
 تاره م هاوعا ىح رف لسع مهللا تام مسبس اهلود رم ذلا فذاك اناحر - مهلك نهواح رف

 لوه علا أممام ةنحلا ند و دبعلا نيد لاق هنأ مسد 4 .اع هلا ىلصهتلا لوسر نع "تيدا فا

 هذه ًارق نذ توملا تابذ> نم ةيذ_7 نم نوهأ فدسلاب هب ريض فلآ نوعستو توم ا نوهأ

 لوهلكلتددعأ محرلا ع نحرلاهّللا مس هتجروهلذ غد اهلك لاوهالاك لد نمهتلاهافك ت املك رشعلا

 لكلو هللد-4 ا ةمعل. لك-أو هللا ءاشام مو مه لكدلو هللا لوسر دمت هنياالا هلاال ةرخ“الاو امثدلا ىف

 لكاو.هّلاهسح قيض لكلوهتل ناصس ةبوعأ لكلو هقارغغتسأ بنذلكلو هقركشلا »امر وةدش
 مظعلا ىلعلا هتلابالا ةوةالو لوحالةيصعمو ةعاط لكدلو هلا ل عتلكو تر دةو ءاضة لكل وهّناناةددصم

 انرتساو ريك ارانل متحخافو رعملا مئاداب مدقلا كدا : اذملع نسحأأ ناسحالادقاب (نامعالاءاعد

 نيجارلا 1 انتا تنوع نسور ادبأ توعالنمانعدقلا كلنموماظعلا لوفعو لجلا كرتس
 ىوجراو ىو رهناو قوندعأو قوثعأ بطقا ثوغا دانوأاب ءالدباب ءامدع أب ءابقرأ 0 ا ءاعدإ)

 نكيمو داون لو دل نماي ريدا درفايدعكاب د اممتنأاب ب مسو هيلعمتلا لسد ةمرعاهلك ىرومأىف

 اطوب رواطب رودبأ» هرك جوأ هسادس أ قماغب لذكر هو مهر ىو ماظعلاى< نمايو دحلأ اوفك هل

 « (ةدئام)# توماك-ةءال مس 4 ىعمب مدرومالا ريصت هلباىلا الأ نب ممل : كلاباودنعت د كاباانطبرو

 ءانومالا و هوهو هو ريوس العدد ود ارك ذلا اذه غلبام مدلل سرتلاك رسم !ااذه

 3 عدهر ص نوه تاه ان 0 ريالا فيطللا فّورلا مح لا باوتلا مافعلا ماخلا

 نمرمصت ه.عمع هن هن هنةنو م ص اا خ م ل اللا هير ما ص خل اكى

 يسال مم هىردن م9[ ىقلوقت )

 و ةطبوخحت (بان) نومرب ماناقارمأ اوم

 ةةو هللا
 ةرو-ًارقت 34 هربا مآ اياوص لاقو نجرلا هل نذا نمالا

 هلاك اركب هيعسلاو ده مرش نم ذيعتستو تاس ثالث ا ر ' ما ةروسو تام عبس قافلا

 رفلا ن نمو علا ىق رفكلا نم كب ذوعأ ىلا مهلا 0 نجرلا هللا مس هع هللا ى در ىلذاشلا

 مرآ كح ة ةعلا ىف و ةأخلاغملا 1ك ْى للا نمورغساا ىف ضرما نمو بشلاف

 قو نحل 1 نذأ نم الإ 0 ير كك هللا مسب رس ا رس

 مالس نيملاعلا ف حوف ىلع مالس مر ب رند الوق مالس مبحرلا نجرلا هللا مس (رخ ءاعدإ اباوص
 نيدلاخ اهولحشداو مبط 0 نيساب لآ ىلع مال_- نوراهو ىبموم 0 مالس مههاربا ىلع
 هللا يرغلا براي جرغلا سب رقاب كلأست ىنامهللا (ج رفلا ءاعد) رع ١! عاطم ىتح ىه مالس
 ءاومالا هذه قع ىلع لوهسو ىع حيرف مارك الاولالل اذان اب معنلا عف ذرا تاطلا لا

 ماظعلا

0 



 انارذو
 يب د

 منم هاوس ددءمالو يددمالو ءاوس لخمالو ىداهالو هاوسراض الو مغانالو ءاوس لذم الوزعمالو

 7 وهذ رشع و

 رس مر 0 تاور راما ءاحاذاو ة 07 نالها كرك قرع تاق رآ

 نيطابشااو سنالاو نما نم ضرالا لهأ رس م هنع هللا عثر ه ص رم ىئثثادحأ هللا وه لك رس و

 تأ" امسلاهنع نودع وتائسحلا هل نوبت ةك-ئالماهذتآرقلا نم هأرق فرح لكت هيلا هللا ثعإ و

 هلا اروف:مدام ةالصلا هذه ىلصامدعت تام ت ناوتاسردلا 4 نوعنر و

 ل 3 1 ل هيو 0 روش نم نب 2 0 هلل 0 8

 0 ا كاللذ حتر ا لم حر ف اذا ره ء نب رشعو امس 00 لقوة

 هلو باس ريغ ل هل-دب واروت ءاطعأو ةمامقلا مول راذلا نم هدّدعن د و هّت-احهتلا ىطقي هتحاح

 نم نب رشعو عبس "هلل كرابملا قذولا ةمدخ )م 03( مرك ا 0 انقزرا مهللا ديزم هتلادنع

 زعمأب زب زعا ىو ةكرامملا» امالا هذه والدب مارحالا تيونلوقب ءاذعلا ةالص دعب مرحب ناضمر

 نذه لو” مثةرم ةريثع ىدحاو ةثامو اغا كلذ لقد لوطلا اذاب باهواب مرك اب مويقاب ىحاي
 اذه مسق قد ب>أ رون ىلءرون ىناك ارانى آر اراس اراس قد بحأ لباب وهداب لباشم* اي نيمسالا
 امناةي  الاودالا هلاالهللا ىسح لف اولون ناف ريدق ئىمملك ىلعوهو نيكم زب زع رع ةزعب مظعالا مسالا

 الو لوعستا م نورعكتسال مهو مهم ردمدع ١ صو ادعنا ورع اه اور رك اذا نيذلاانتان اب نمؤد

 ريصأ كلزف 5 كلذك راسلا ىلعو ماركا ةكمالملا ىلع مال_سلا نيملا ىلع مستو كدودعمىف ثيل

 كبل هو>راق كريغ هلاالو هوعداف لاوس لك ببرال ى هلا (ضئارف زاردعب ”دووحب انها ايبود

 ىثغاف اقداص كل نع و ةقداص توعد تناك ناف ىطخي دسبعلاو وفعد نرلا دبعلا اأو نزلا
 لمك ولا 'وهلنا ىس> هما ءىعصتساوصأ هيلع )ن اى) نيجارلا م>رأ انىتجراو نيثغتسملا ثتايغاب

 مهللا 0 هس هتاعحامالا لحال مهلا عنسمااز هردق وينام ل

 ص ًاريدللا نم ةرراو هتوشم لع لوو ىرمأ ةبوعص ل كرلاذ مهلا لك رثأ كيلعو نيعتسا كد

 رذحاو فاخأامر ثلا نمىنعزرحاو باطن

 بر تنأو تاكو كسلع تنأ الا هلاالعرتنأ مهلا ءاس ماو حابصلا د_ذع لاقي اعف (باب

 لك ىلعهللا نأ ملعأ ميظعلا لع! هتابالاةوق الولوحال نكي م أشد مامو ناك هللا ءاشام مبلفعلا شرعلا
 دك ات ةباد لكرش نمو ىسفن رمثث نم كد 1 ىبا مهللاالع ئم لكب طاح دق هللانأورب دق ْئ

 وهو ءاوسلا قالو ضرالا قئش هسا عمرض» ال ى ىذلا هلل هللا هند مقسم ط ارص ىلع رنا 2

 لباقو باذلا رفاق يالاززعلا هقلنم باكل لسن مح ميحرلا نجرلا هللا مسإ ميلعلا عب

 هدعل ىبركلا ةب هبا ارقي و وه الاهلاال هللا ريصملا هيلا وهالا هلاال لوطلا ىذ ناقعلا 0

 تار مد رأ 0 آرذ ندم (اهتبرجو كورد هذلل راك ذالا باتك نم ةلوقذم داروالا هذه

 كاع عج و كل ة؟.:امو كش :رع هل ده_ثآو كلده-ثأ تدم ما ىفا مهالارانلا نم هتبقر هنلا قتعأ

 كن بح تسدو ثسار تسد اجر بك * كلوسرو لد مع ار## ن او تباالا هلاال هللا تنأ كنا

 دي وكن راب ءدو هللاراوجف تعصأ ديوك راب هدودشاب الرج تسيب همتانج دريك ىيورف كد
 مو هملع هللا اص دمع وانيد مالسالا ابر ىلاعت هللا تضر راك ذالاتاب رحم نم ىتكردأ ىلعاب |

 ىبهتنما هر قد ءام نماونشلا لكما لمج# دولا لا ةرد_س قد ءامجسلا نانعنم رثسلا لمسماب ءالنلا طامأ اذا رثسلا لمجا. ( رخآ هاعدا) اسن

 ابزلاناواهلوهورانلا ف
 نم تقغ اق 2 ايكل 3 ١

 هب راجلانعتففكوكلذ
 لاةذىاسعت هللا نم ةفاد

 رسب أ كامعلا نيا هل
 نمكنناف ني:مؤملا ريمأاب

 نورهلامذ ةنملا له

 كلذشال نأ نمودمش ثرلا

 امأ ايلا هلوذ نملاهف

 ىحمو هير ما فاخ نم
 نات ىوهلا نعسفنلا

 رسذ ىوأملا ىه ةنملا
 (اهعب 9 كلذ نوره

 نم هيهءاهلام 0

 ةاغد اهداف اجلا بحبك

 ءرصملا تادإوم نم ايدأو
 مشاهنب ىلعا هارتشاف
 امناقفتاف هدنعتءظحو

 تدامثوتةويف هيلعتبضغ

 مفاهاضرتساواهضغيف

 لالدالاا بل !تتكست ضرت

 رعب رو لالأ اىلاوعدب

 ىمن اع اورتسام نلااعد
 ىدصدةوهيلقتاايلق تالا

 فنحالا نب سابعلا ىدنع
 لاقثء>

 بل نمر عه أسالا ىتارئام أم

 تارسبلا لعىوقأ 0

 ا نت 1

 تاسنالاب ءاقولارمضأ ام
 تح رخ ةعقرلات أر فانإف

 ثدض ر واهت5 و نمهل ١

 كام زول( تاكاو)

 اهعدت هبنأ ١ ةدد رغملا 2003

 ةيطترمب :[سلىلا

 اهنمتناك
 ةمثذ 8 رازف كلل هدتهاب

 ب رمد ريغ مرالا اود
 لسايببلا



 أنوع ىت>ازغل
 اريدفقساافىأروأ

 انوكتع ل ودا

 رعفو> ارو 1

 انوحراصدقهتلح
 (تا امناكنلاع

 فلاب ا او> >و

 انوق فلالا نط و

 هما-ىشح أ ىننا
 وعنا ءوس ءاد

 ملا ل>اماو رداب

 1 ةوحت نيك

 كش :تالمق

 فوبذ 1 الف ع

 تاطلسلات ا ىكح (اهسماخ

 رذحأ قوحلسل اهات كلم

 باطتساومتبعاقةيئغمنلا

 تلاقف امم موق 1-0

 اذه ىلعراأ ىلا تاطاس 1

 نا لمجلا عجلملا هح ولا

 لالخلا ناو رانا اب ب ذعب

 مارخلا نيبو هنييو رسمأ
 ل

 اهحوزتولودعا اوىذ اعلا

 ىدح هتمدعف تداقأف
 (اهسداس) هلئا هجر يأ

 ديهثرلا نوره نا ىكد
 لهأن مهنا تةوفف فاح
 مفءالعلا ىتفتساف ةنحلا

 اهلهأ نم هنادحأ هقفد

 كامسلا نيا نع هللمقف

 رضة-اقفوكلاىضاقلا

 انالومردق لهلاّةذ هلأسو
 همصغم ىلع نينمؤملا ريمأ

 لاعت هللا نمافو-اهكر ثذ

 ىازلاضعبل ناك_م.لاقف

 كاذذاانآواهت وهف هن د راح

: 

 070 اهترفط ىف مم

 تاكترا 2 ثمّرَعو

 تركف ىف امئاهنمةشح افلا

|» 

 اريشن اون ةغابتم عستال اهرم اهريمأب انتدلا نادم لاقف كييلع قيضأ تلقف سوادا, ىلا راشاف ربغص

 ةقظو هنع ىنغت ال ءاذغلاك ؛ةيط تاقيط ثالث ىلع ناودالا (نومأللا) نيياحم مسد ريش ف

 (هتلبزتعلا) ادنأ هيلا جاتعال ءادلاك ةّدرطو نيداحالا ىفالا هيلا جاتعال ءاودلاك

 برقالاس سنلل ةبارقلاق> ا« تزواح ىوتقح هل قيدصلان ا

 (ليف) فولالاب فولالا قيدصأ عاببال *« ةبارقلاباواك ةنالو * ةدوملاب اوب راقت 0

 ندم ) ىلاع لبقب و ىلار رف ى ىلل> دس ىذلا لاق كيلا تحأأ كنا اودخا ىأ ناوغص نم دااخلت

 لاق ايندلا ةذلام لجرل (ليق) هيلا ندر بواب هللا لبقأ هللا ىلا ليقأ اذا بلقلا نا (عساو
 مهرد فلآ ةثأع هراد ىودعلا مهجلاوبأحاب(ليقإ) * راذتع ادعب فاصتو »« راكشا دعب لصاوت

 اوذدنوىراد ىلع اودر لاق طفراوج ىرعشد له اولاق صاعلا نب دعس راو نو ردت 0 لاق مث
 ناو * ىط:د> ثمغغ ناو ىل ب>ر ىف آرناو *ىع لأ- ترعق نال->رراوح عدآأم 39

 كلذ غابف# ىنع حرف ةحناسىنتبان تاوىفأدب هلأسألناو « ىتحا ىذق هتاأس ناو *« برق تدهش
 هبيعدبنذااب قزرلامرعل لحرلا نا (م-و هملع هللا ىلص ينلا) مهرد فلآ ةثام هنلا ثع.ف ادمعس

 هيلعى سوما هزم تناك ىتلاةيصعالب امادلا ىلا اهم جرخاف دغر شيعيف ةنملا ف ناك مدآ نا ىرتالأ

 كزرلا ىف لوبنل هنأ لقاعلا لعبل لاف لقاعلا مرحتو قحالا ىز رب م برا هناحانمىف لاق (مالسلا

 الّمع كتزر الو « لوةعلاو وذهب كلمدخت اظح هللا كفزر هلا مئاعد ىف ردنكسالا ما (تلاف) ةليح

 (سنأ) *« تم ارتد ىح شعب ا ثبب بارك ثدن رمعت (ةيهتعلاوأ) طوطملاىوذ هب مدت

 ىلع دّمشاف اهقيسف هل دوعف ىلع ىنارعا ءاف قيسنال ءابضعلا هللا لوسر ةقان تناك هنع هللا ىضر
 (سآ أ)هعضوالاايندلا هذهنم أش مذرال نأ هبا ىلع اود نأ مالسلاو ةالعلا هيلع لاّدذ ةباهصلا

 رعسش مكنت نم كلذ تعم« هنم ري هلبق ىذلاو الا ةنسالو رهُشالو هلءلو مول نمام هنغ هللا ىذر

 هبلعت دكر هريغف ترص 5 الق هيفثيلك مولبر

 1 نم تلأس لاق هنأ ملسسو هبل هلع هللا لص ىنلا نع امهنع هللا ىذر سابع نب هللا دمع ( ن 9

 لاقاهنم عفرتامو تلقضرالا رهاوج عفرأو تاره رشع لزنأ ممن : لاق امندلا ىلا ىدعب لزنتأ لبرج

 عفرأ ةئلاثلا ىفو دابعلا بولق نم ةقفشلا عفرأ ةيناثلا قو ضرالا نم ةكربلا عفرأ ىوالا ةرملاف

 دوعبل قئالخلاب ولق نمةبحلا عفرأ ةسماخلا فو مالا وأن م لدعلا عفرأ ةعبارلا ىفو ءاسنلا نم ءابملا

 قوءايذغالانم ةواضسل ا عذرأ ةعباسلا ىو ءارقغلا نمربصلا عفرأ ةسداسلافو ضعب ءادعأ مهضعب

 ةرشاعل افوءارقلا بولق نمو فئامحتملا نم نآرقلا عفرأ ةعساتلا فو ءامإعلا نم معلا عفرأ ةئماثلا
 هيلعهتلا بص ىلا (لافد) هللا لوسر ىدص تامّزل' كلذ نمهننابذوعن ناعالا له بولق ن نمنامألا عئرأ

 ١ اه ريلط نانلاو مداومتعب رأى ةلب رآثعضوىفا نار ةنن شوط الا كاع هللا جوأ مو

 .تعضوىاو نيطالسلا باولأ نويبلطد سانلاو ىوقتلاف ةيترملاو زعلا تعضوىنا امنودحن فيكف

 ةن1لافرورسلاو ةحارلا تعضو ىناو مهسغنأ ةحارفف نوباطن سانلاو مهسفنأ ةهاركىف ىاضر

 ةج ردم ىلع مالا هوبوعلا مرك ىع(لاقإ ىداهلاهئلاو نودحب فك ايندلا ف نوبلطب سانلاو
 تاياغ لاهماللو هّدبحت تملع ناو ةرصنلا ىلع فودوم مؤلظءاو هندم تلاط ناو ةيوةعلا نم

 هلل لاق نم لاق هنأ بعك نع ء( رك ذو) نوبلقن» بلتنم ىأ او 0 ملعيسو تابام لاح الو
 ةدحاول رانلا نم ءاحو ةدحارل هيوفذ هل هللا رفذ تاره ثالث هيلق 5 نم اوداص هلياالا هلاال ردقلا

 لك الا هنااا هلاال لوب لهو لاق اقداص قاض ايأاب رابدالا ا انلقف ةدحاوب ةنجلا هلخدأو
 الا هلال هلوق «لبج هرهظ ىلع امن'اكف قفانملا ىلع هل قتل ردقلا هلا نا هدب يب : ىذلاو قداص

 هاوس عنامالو ىطعمالوهاوس تيءالو ىبتثالو ها هاوس فرازالو قلاخال لوالا ىتعم
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 سانلا لجأ نم تناك مالا لوط م0117 1 2

 رعشلا لوقب مهقذحأو || عبطلا نيط ةنوم ةوق ةيلوجرلا (شهدم) كرثلا مع ىب نمجوحأمو يوحأتو مورلاو |
 تاحلالا غوصت و دبحلا ةكرح هلك دحلا دئاع هعبط ىلا لكف راذع بئذلا ناو ةمهلاز رع جبس ا 0 و ة.شونالاو

 الوىنغتال تناكو ةنسحلا || رحالا شعلا درب لس سيال نطق قشرال نم مهعنلاب لس عام نوكس هلك -كلاو
 ةلزئعمتناك اذاالاب رشت || ديع داع ليثارسا ىثبف (ناكو) تترلا وأعت داهتحالا ردق ىلع دكلا بو تححتالا زعلاام بعتلا

 1 ىذف ارب ىف نأ هلل مجول لاقف هراغ ىلا م-> رف هل ضعت مل ةحاح هل مدقت مت ُع ةنس نيعبس هير تاءقآ ترهط اذافةالصال ١ ١
 تا ارهلاةءاردوةالصلا ىلع ةدامع ع نم ىلا بحل تكل ل كل كمول كل لود لات هللا ت4 لافت الن هللا تسي حان

 1 0 ىلا ءاح هنيا هزعل سلبا نا ريخلا ىف (ركذو) ٌكَسَمن مولد اهحدضق دّدف كيدحاح ىرو ا نيعبس

 ل 0 0 م ن4 لام ديربام ا م كردي هلعاهب قضتلاف هير يانيركت مالسسلا هيلع ىفوم

 مهلا دسم رع اذاق لثاهلا بممت 0 اذهريدتف ةئللا نم هتحرخأ قع هّس وغاف هير راو>فف ةن:طاقوهو ان ل هلم 0 رأآسلبالاةف هب رىحاتي وهو «تموج رثاذام نوعاماب كح و ةكالملا

 ناديشرلاا لع فاق لط ناطيشلا نمةم<علاو ة«فرلا ةلزنملا اريك ل!نمدننا دنع هلام عم هير ماك نم سأل نيعللا تاك
 1 0 7 هما ال الو اهنع مو الواى .تندالو نيح لك فو تكو لك ىف هللا ىصعت ن 3 قاله 15 هدونحو

 ةدمئالذف هسا تلت ماق اباش تنك لاو 800 00 نعل اددص تنكاذا ءاكدملا ضع (لاقو) اهتم تو الو مدهلسخا
 ايوب اهياعديشرلا علطاف لقاعلل ىئيمق لفاغاب ىلاسعت هللا مالت 4 اذمعض تنكاذش تنكاذاو ةيناغلا يهل دمع
 ةرّثملا ةروسرح واتت ىهو ةأصاولوةيتا مهلنذؤي وأ نيتعكر اولصب نأ مهل دو نأ نون مناف نوما سمأ ىف ركسفتي نأ
 ىلاعت هاوقىلا تغلب الف 0 ءايجلالا نم !هتيوبج ذو مهل نفود الف ةدشاوا هعيرضق مول ندور حالنا هلع
 2 ىت> دهتجاف كلام سأر كسمايأ ناف كمايأ ميشال ىنأاي ةإذعلا ىف مهمانأ نوعي
 لاين لأسنف موملا كلذفف اهاط ىلع ردقتال كناف زعلا مويل داسكلا تقو ىف ةرخ“ الإ ةعاضإ
 هليا لهسو عوجرلا نوءلط» نيذلا نيمدانلا نم انلعح الو ه>احلا مويل دادعتس دال انةفوب نأ

 اهسارلمةف دمةرلا ل خدف هللا هرسد نم ىلع ريسب كلذ نا مث نيملاعلا بر هند او نيمآ : نيل عسيج ىلعو ريقلا ةدش اذيلع
 اهئافو ا ع مهن دل اذيق اودهاح نيذلاو ىلاعت هللا لا ةيادهلا قاعت هللا ىلعو دابتحالا دبعلا ىلءو هيلع
 لل كل ثنهد ديلا و امل مي>رلا ميركلا ىنغلا عدقلا برلاب كنط اذ هيلع امب موقي فيعذلا دبعلا ناك اذاو انلبس
 هع ب اهرب كلما بابحالا ءافو دثارجلا ءامم“ الاب تينرخانالف او انالف م ا لودولا نذا ىدون ىحدلا تاولت تفص
 ولأ لاق (اهعبارإ < يدير اوناكذ نانبل لبجىف ىلاعت هللا لاحر ريك كب لوا هجر مهدأ ْن , مهاربا (لاق) دئاوفلاب
 0 جرغلا مونلا رثكأ نمو ةدابعلا ةذإ دحيال لك الارثك, نم لقو مهلفعف ايندلا لهال تعجر اذا ىننوموب
 تاب يسع ةبدغلاو مالكسلا كوتترتل "نمل تول أضر راق الف سانلا اضر بلط نمو ةكرب هر عى دنحال
 تبدانوتأ ثناهم ىقماعلا || نم ابن تارابخالا ف انيور دقلو (نيدباعلا جاهنم) مالسسالا نبذ ىلع ايندلا نم ج رخيالف
 اهاب رو قاطنلا اهرثشاو هيلا ىلاعت هللا حوأف هناح هللا ىلا هو ركملا نم هلاثام ضعب 5 ث مسيملع هللا تاولص ءانننالا
 تحلب ورعشللا صلع تدايك. || تولع فاست طخملا لذ بيغلا ملعف لواقع ادب اذكحد ىوكنالو مذ لهاب تسلو ىف ذوكشناأ أ
 لود ىراحت ةسييدبلا نعي نرك رد راب تود دير اه ئقنال ساب طونشا حوالا لّدداو تلجأ ال انندلا ريغا نأدب رثأ 1

 فصتنتف مهضراعتوءارعشلا كندر وأ الو ةوبنلاررت كنيلسال ىرخأ ةرم كردصف اذه يحل نأل تفلح قزعبف بحأام نود
 ساون ون اهنا لحد مهنم هللاتاواص هئايفصآو مئايبنأ عم لئثاهلا دمعولاو ةيطعلا ةسايسلا هذه لقاعلا مهنيلف لابأالو رانلا

 لاق ةعاسْ دةفامو سفنلا ثيدح ىف اذهف ىرخأ ءرم لردصف اذه جحا نعل ل |مةزأم مةسامم مهريغ عم يكف مهلع
 تلاهااناس؟ تلقد_فاهل || سف رىلع هب رنم خارصااو ليولاب ىداني , ووكشب و ثيغتسي و خرصب ني فيكف بلقلا ددرتو
 لاقفتاه || نوفيكف هيلاك ثنا اذهوهرع عيج هللا ىلع طخحلاب وه نع فيكف ةرم طضن نا اذهوأالمل
 اثيبحارب اين ا ءوس امل رغغاو انعوفعي نأ هلآسنو انلامعأ ت نت ”ايسو امسغنأر ورش نم هلل ذ ذوعن هريغ ىلا 41

 ادسو+ ا ىنئارر مك ح7 م٠ 1 تسل كسل حالهم وان. .4-07 اةيمكسلا يكد هنوأ ريصحب ىلع سس !ام وهو ليلخلا ىلع تاخد ( ىبعدالا) نيدحارلا مح .رآ هنا هرلخأ نسكت هيلع وابن وذا

 تدارأو لباواعصت مناف

 ىذلافتلاةفلاعف لو: نا

 نينمؤملا ريمأ هفعانام



 ان 'ّ الاعب
 يسسح نوسلان مح رشا مصأ الف
 نهار لاق صدخقلا ع 38 هولأ هللات مضر ا 0 ىرمسف ةعينيل هثبا هاطعافاصق مكموضعل قرس تفتلاف لتقل هبىذمو

 دّسنافهن أس ائأرف كو :ونىذلارامعلل لى مةاءلاقو را انذأ كا هدب, برضف راج ىلعدادغب رس لحر هجز و لاملا

 كتوةلاذه لعفتم/ثنأ بنرالاهل لاقف ةركشمة مذ هوضف بنرأ ىلع تاع ضبقو قد رطلا لوشن || نامعراو موللا ىلع ىلقأ
 تبرضالاو تنهذ نا ناصقلا هللاةذ مينلا ةرثكم هياع ملاف باصق ىلع بلك فقو ىنعذل نكلو 1
 لاق هنع هلغش تلكلا ىأرالف 0020 ليل فتوف شركلا اذهب كيسأر || اعح واقباصأ ٠ ىزحت الو
 رخ الل امهدح؟ لاق لبللا فصتنا الف دئاض كرش ناباعت عقو و ىضمأ وأ ئشب ىمأر برضت || رهدلا رف ناىعكسنالو
 ب ىلا ءاذ هقلحف بئنف املفع بْن عابو مايأ ةثالث دعب نيئارفلا ىف لاق قتلملا نأ ىخأاب 5 0
 مظعلا يرخأو بثذلا مف ه ارك ركلا لخداف هراقنع مظعلا جرخي نأ ىلع ارحأ هل لءف 0
 هدد رخآ مث لفاف ل تلحتدأ نا ىنطر :ثسلا ذا 0 ةرحالا تاه هل لاه ُ هراقذك رازجيلاه-تجوزشلاأ

 ذالك ايوهانئبق كلملا دبع نب ماشه ةرفس ىارعارض>و ةرحأ كلذ دعب ىتم بلطت ىتح املاس
 ىطحالت كناو لاك كتف نع 8 رعشلا مخ ى ار عاأن , ماشه هل لاهذ ىلاو ءالا ا هر 2س تقلا

 لوقب وهو تودي كدنعتلك الدو ةمقللاىفةرعشل اىر نم ةظحالم

 عل الافار طأ طحالب د لحلاب هرايز نمريخ تومللو

 لثم لاّعف نأ ةأنآ 1 م ل هبا ع هل لاقف لئاس هب فكو اهلزن الف راد ىلا ءالخأا ضعب لعتناو

 تلاقف ناكملا اذهىف لاو دل 1571 اه اهل لاقو ها ىلا تفدلاق كلذك هل لاقق ال أنآ | 6 © تالذ

 اللا مذديال لوك 0 اولق مآ اورثك ىلابت ا ةماكك- / هدم مهل ةتكاسعام تنأأان هل

 ملعت نالف ءاطعالا ملعت اك درلا ملعت وبا هحال يقر فنحالا (لاقد) مع ملا لب زب من : الو

 ىدت هنءاج وام اهفنأ

 جاك اذددع نوك نأ

 ن الا لاةوهدومق ىف سفرف

 ناىنغلب هل_هاللاق هلَمق

 عا4هع هعن |ءئدلا
 ارذبت تن .ًارامرخا (لاقو) ل1 مهطعت تأ نم مهد :ع كل ري فل 1 ةلادتع نأ متو 0-3 ل [

 تلدعناف اا ار طوس

 || ايدل | 1 لاقق مواقي لاف ىراسأب ثار ني نع. فاو عضم قجح هسينج ىلاوالا | يلمس ل رش انف
 لغآو مهليبس ىلؤل نعماب 5 لد ١ ؟ لاق اوهس ا مهوقسأ لاق نعماب اشاطع ىراسالا 0 3 ا

 38 9 - 0 1 : 144 2 ' م3 نب حساس عقاب راد

 قذعلا برض هيلع بحال لحرلا اذه هل لاقو لاوشلا 5 هيلا ماقق لح ر قذع برضإ ىدهملا هلجر تتانعلا نمازعو

 لفن كنود ىلع ناك ارز و ناك ناو كل نا ارحأ ناك ناف هنع وعن لاَ 4 يلع بحاف لاق

 لأسم ريغ نم ءاد-تبأ ن نكي ملاذا فورعملا هللا مة لوي ناك ماعلا ندمت 0 0 ١

 الف ردق ىدنع ايندلل ناك نا مهللا ديعس (لاقإ) بلقنملا ءوسب مأ باطلا مب عجربأ ىردال [] مذ تعفدفري زئ ةدانز شرب هنببج ودعوت هصئارفو فام هبلقف هوجو لذب اذا لجرلا ةلأسم نعاضوع فورعملا اه || ب جب يره اوملا
 ىف نأ ىلا هعابج هليل لك دنع روس ناك هنا 0 ذام هدو> نمو ةرخ 8 اان ىل لعحت تأرد مس

 ام لاق مث ع ىلا ء ءىطاق دم لااخج_س ساق مق هب مدعأف لحرو ةلمل ل ه4هنع فرصناف لبلل نم ن نيد

 غلبأ دولا عملا كاف نك 0 ال ضأن مهرد عل نيعبرأ هبياع نار 5 لذ ىذان كتحاح

 رع املك هدأ ذخأب هبا د تدل اوفاحت سوا 4كع اعهليا ىلد ى لا ل هثاطع نم

 ةدايزوخأ نجرلا دبعيلاف
 ةداب د نإ تاك قو اهلبقن نا

 لاقفرلا لبي نب لوتقملا
 ديال هناق * ا يرتنارص قي رضا هلبا ٌكوهطدأ كلاقف هيغل الحر ءلولملا ضءببرض (لبقو) تلا وأ هشاةب واعم

 قسبلاف الازغالو مزعلا ىف ,اداسأ ع نكت م تايلاع را رجارج ريت رابتخالا ةلذم صاصقلا نم يح ةيدخ نطمح

 ةئيطب لابقالا ةكرح (سيلاط اطسرا) رارحالا عن :: فيكف دسبعلا دك دكىف للةاثالو أ ىطراعرف هشناغلبب
 لفسأ ىلا اع نم فوذملاك ريدملاو ةاق م ىلا ةاقرم نم دعاصلاك لبقملا نال ةعب رس رايدإلا ةكرحو [| عسسةي ده سبق ةيدلاب

 سشاعو (اولات) سمللا فنواهلا يلقن ثنا ريدأ اذاو ديولا ىلع ة>احدلا تضاي تن تخلا ليقأ وأ اذا (لقو) روصاملاغلب ىتسح نينسس

 مواسم هتماوتو ليباق مهلواف ىن ورك ذ ني لك فانطب نيكو أ أ ءاوح تداو و ةنس فلآ | مدآ ةيدلالويةهملع ضرعف
 ضرقنا مت 9 ثدش لست ريغ مهلسن ضرقناو اغلا نيعبرأ هدلو دلو و هدإو نم ىأر ىتح مد 1 تع لّمقف هم-اسم لت قالا ىلاق

 رتل زف تنايد جلل لسد برعلا وأ ماسسق ثقانو ماحو ماسس مب هو حوندالوأ قب ىلستلا (اهثلان) انمدق [ك ةيده

 م ور حب ييصصل صا يدهملاتْني ةملعتا ىكح
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 لادا
 ملل 22 2 9992 --تكتلل> 22لا

 0 11 6 ار مص "نادال اوس نوعمسفألاقإ كمال رق اال

 لوملا» 3 ىهاضتسوفنلاةز ءنافهئانربك 2000 هناك رغم هنود ارب نم

 الع لاح ا لوصأ ىلا نذعلا نازل نك تنك ىنتفلاخ ناو تدشر ىصا مث تامق نا 0

 م ١٠ناكناف 1م وحلا ماج رعت ءهلَقَسا اداعت ١ ها

 دج نب لم نب هللاددع نع (ةن-ةياكح) ا :اوا دمه ىلا تلزن مهتمواق ناو مار ارادع مشد م

 ىداف ءأما هملا تمدَعتف ىرلا ىاقلا قدما نب ىدموم ساكت ترمك> لاق ىّصاَعلا ىسوم نيا

 متر ضحأ لو لاق ل هويش ىكذاقلا لاّقف هه وزلار 1 ارهم را يد ةثامسمت اهحوز ىلعابماو

 لاف 55 ىنوق 3 ارهلل لاقو دهاشألا 0 اهشف اهلاريشيل 3 ١ ران :د نأ دوهشلا ضعت ىدتساف

 جدزلا لاذ مهداهش لطتل هر 2ك ىو تا ىلا ىلا تورطت لك ولالا تولودت اذام حوزلا

 تريخأو 3 ارا تدرف ير الو هنعدن ىذلا ره ااذه ىلع اهل نا ,ىداعلا دهشأ ىبا

 ايثدلا 2 هم هنارأو رهملا هل ثدهو دو تا ىذاقلا دهشأ ىاف ة ةأر ١ تااَهف اهحوز نم تاك غ

 ىك<نب رفعح «ةحت تر فر لاب ترمذأ سا # قالحالام راكم مذهب تكت ينال الاف ةرخ“الاو
 ذعخأو راك نع ارباك د !لوان: ءاغرلا ىف ةءاغ تنك دقل ءالبلا ىف ةباهخ تحدأ نات اامتف اي وام
 لمع ال (ديشرلا لاف) بودنآىءاو“ نأ راك راكن ع اراك لقب فر بانمو ةرسأ ؟نمر غلا

 ءاشفاهثالثالا ئد لك لولا المتحت نومأملا + ةكماربلا أ اهنموةم هرم اد سفتتاهنأف ةلالدلاو لا كلابادمد

 اهتلب وفعلا ةذإناكلذو ىئشنلاةذإنمببط "وفعلا: ذ(رصتناا) مرعلل ضرعتلاو كلل !ىفجدقلاو ورسملا
 هد ىدح !ضأ نمذنال (ىدهملا هنبالروصناا لوقنم) مدنلا مذ احجام قشنلاةذلو ةيقاعلا دج

 ناركس ةذيدملا ىخاقوهو ىوزلا صقوالاب ضو + هنسحو هن: ةهر رب هن ١ صلقاعلا ةركف ناف هدف

 ءانغلا هل مصأو ىع ءذدخ اطحخ ت تدنغو امام تاظقدأو امازح ثد رش م اذهأر لاقو هيلع فرشاه ىنغشي

 ىسك ةساو هبحاصملا هعفداف د-او صر.:الاىلامو علا مالكلا عمال ىنانوشجاملازبا (لاقو)
 فنحالا هل لاقف ثحدم مآ تره ىلايأام سيقنب فذحالا سلكت لجر (لاقو) لجو زءهنلا
 ةوالح هلوأ رادتمهب مخمو نا سدلو راقولاو ةدمهلا بهذي حازملا مارك-لا بعت ثم نم تحرتسا

 ةل.-الامهدحأ ناءون هلزانا!ثداولاءاكسملاتلامو هٌوافو كيدي سل ادعوندعنال:وادعهرخآو

 دوعب ند ىلا هذعريصلاب هعفدذ للملا هيف نكك ىناثلاو هذع ضارعالاو مئادإا ربصلاب هعفدت هبف

 هفراعمو هلا كك'و هئاهدصك مملبع لعش ةرصبلاءاغ3ى هرهلا نم دلاخ ني هتلادمع عدد هيفالحلاب

 2 عانق هقندصل عطقب ملاذا قددصلا ريخ امو لاف ؛لءاقدصأ ىباحت كنا الوا تنأ لحر ىأ هلل بقف

 لاقعف لدلاو نع اهتففحخو هلزاو تمت هدول هئامرغ ضع لامن نيد هملعو ىمو< تاهو هند نم

 رادلاىنانأو رانلا ىف هعدف لافال لاق ةنهلا لحد لهذ هند ىأ نعام ثنضقو ىراد تعب انأ اذا

 انآتادنذ ةدحاوة ةرم مخ لاقادحأ اذهكنوذرعب تمدقثوأ امو تقبس لهريج ٌتراحلا ىال (لقو)

 اةيدص افقد رطلال> رىلع مطتومهلوأ ترصاوءج رالف موقلارخ | تنكو هذ ةنمالاةاقز ةعاجو

 ةيهاتعلا الة فغم (تلاق 9 اذا ىلع عطق ىذلااناف تاعفنا هق.دص هل لاقذ سدلبام هنم تاطف هل

 لوقت ثنآو ىنوماع ىولعلا هل لانا ولع مصاخو عتملاب ىنيرك ذالاَقف هيلز أ كءاخ دقه

 هنقلو العب ردنملا نيا هدعوو م تاسلو نب رهااطلا نيبيطلا لودأ ىنالاقف هل ةودجش ىلع لص مهللا

 لغيلا كادمحي ةيشعل الات هللا كزع "راج ىلعلاقف ةيهاتعلا ايأا!تحصأ ىيك لاق فرام ىلع كالذدعب

 لبق لاس نو هذإ ددح لكسل لاق اهف ةالصلاب 110 هل لبقف دلخت ن دعاصباي ىلا امون راصو

 ةجر ىنتكرثد ةجر كتوعد اذهاب لاف هلك ؟الإ أش عدب ملف هسيشعيل الئاع اعدوامن ارصن ةرازولا

 بطففادبأ ىديسس دعب
 تعفصدف أ ععفسصا مآ و

 اهاحر ل ءتهقأو
 هند اق دوعل اثرطعأو

 تءندنافءاكبدشأ وكت ىهو
 تنغو
 دخ_سلا زان ىأ ”راداب

 ديالا طقسمو انانثلل نم

 تسرددقرابدلاث ارامل
 لع م معنا اناتنق.أ

 صأاو د._ُثرلا اهل قرذ

 ىهو ثفر هلاق اهقالطأب

 3 وذعمهنلاو (تاق) 2

 لوطواس[انغ مدع
 ادا نال ع وأ 1 ا

 هللاهجر اهالومىمربلا

 هقايط قدسنا ناك قاع
 تاير + ننو لك
 تااك اهئالراشبد فلا
 نماماصأاغ هموصت دال

 تناكف ةدبلكلا َةإعلا
 ةعاسلا ماعطلا ىلعر .ريضاال

 كتيانج و ولةدسحا اولا

 هنر و_طاماهطخع طاح

 ماسقأ ةعب رأ ىلع كينلا
 ةذإىناءلاوةوهوشلوالاف
 عبارلاو ءافشثااثلاو

 جوحأنب رباىلارحوعاد

 مناد ةكونيزح لاو نم
 (اهنان) ةكمارملا ب راح

 ىهتب رامسع نملوقأ
 ون ءاكتحامءاسنلاًةافاؤم
 ناتكف ىنائمدالا يرفلا
 م هرمي دش نا ةيدهتاىفاعالا

 لسرأأ هإةةدةب وانعم مأ امل
 ناكو للا ىفهنأ سما ىلا
 م> نت ااهالاقف اه

 لمالا ىف هتنافك عدو وكب

 ثكب وام داف.ببط سابلب
 ناك امامهنيبناك متى و



 اعاو كلف ناطابلاب تدره
 سس ا ىشحخأ

 ناطللا

 ولى تح كييف ةمالملاىوهأ
 ىرد

 ىناحلل ىذلا ىنماشرلاذحن؟
 (لذعلاىفانأ تاق د١

 هلذحف غلاب لذاعو
 ىلايلب جاها لاقو

 ىسهتنلام بو.ىلا ضراعب
 قارا سل لا را
 ندلا نحب يردن الاقو
 ىناسإتلا فيفعلا نيد

 للاعتهللا هجر
 رصت#ث مو موللا ىف تفرسأ

 لوذعلااذانموا!فتدزو

 ام وبعت ى- ةنثيضردت
 لوذفلاريثك ىلوملا امئاو
 اياب لذ_ءللتدهقع دقو
 ناود ىلاتك نو الوم م

 هسق ترك ذو ةيايدضلا
 ةصلمءاشأ

 هرئاط عمو بابا ةمئاخ)
 تاطتسملا

 مدس: دة لوقأ (اهلوأ)
 ةباك> لثع نانتالابدعولا

 امونومأملاة ب راجبب رع
 ربأ (ىتح) لوقاناهجشأ

 ىباغالاٍب اك ف يرسل
 ىح ندلاخ< راح .رينات »ثا

 ةدلومءارغص تناك ىىمربلا

 اهحو سانا | نس سحأ نم
 ادأ مهلك ًاووسهخ رطأو

 رعشلل ةياو روهرتك أو
 باّدكاهاوءانغلابورضو

 ىرحاملذ قاءالاىف درع

 اهرضحأ ىرحام ةكماربلا
 ىنغت نا اهو ديشرلا

 ىنانينمؤملا ريمأ اتلاف

 ىغأالناىسغن ىلعتبلآ

 ا

 ال_غرتك اذا هنافردالا ىو. رثك اذا صخر ئش لك( رانس نبرصن) رح بلت ىف فورصم

 ملح ةرم ةنسلاف هسفن نبع نأ لجرال ىنكي ونونج عاجلا لوقي ناك (ىفاسارخلا لمونأ)
 كار وتلا غلب اذا لاو دابك الا ةةر< دالوالا ةقرح هل لص ال نم ىل_ع ءافولا مرح هنومب ءرمل

 (نومأ!!) بدالا لاجرلا ىل-> هئراب عم هرس ىلع كءعلطأ دق هناف هةررذحاف ثا هلاح فدك
 بعتلا لك م ةحارلا لل سفنلا نا هلو نمو هئاضّةناب ىوطد طاسب ذسيبنلا سا<# لوي ناك
 بيسريدغب اناسنا ثنبحأ اذا ( ىكمربلا داانزم ىحي لاقو) حرتست كت سفن فلا نمأت هللا فخ
 (لاقو) ريسملا ىلع كاادب نم باعصالا ريحت هرش قوتف بيس ريغب اناسنا تضغبأ اذاو هريدي راف

 (لاقو) ءاربالوهو هريغ هب ئذتس جارسلا هدتب ىبعأ لدك هيلمعتالو ريخلا سانلا لعب ىذلا لثم
 ةناهم تد ور اهتاهأ ناو ةزيزع تيؤ ران زع ناف كتسغنل كرب وصت ردقب ناسناالا كارب اما
 هربدش ىح ربال نم اورذخا لح ر نامز لكداو لجأ يما لكل م رغلا نيدنم مزلأ ب ركملا دعو
 مهلاومأو مهسفنأ ىلع سانلا هنمت0انم نمؤملا هدي وهناسا نم سانا ملسنممل تلا هريش نمؤنالو
 اونا اودابت هحح رثشم ةيدهلا ةيامحالا ةيابحال ةعاجلا عم هّلبا ديو هل ةنامأال نا ناعاال |

 ملط ىتسغلا ل٠ هم رذ.:ءث امو ابا نامعالا نم ةمعش ءابحلا ةقد_صرعشلا لرث دهاشت: بولقلا
 روكملا َق ةكرعلا هريغب طعو نم دبع لا ءوسلا سل نمربدخ ةدحولا امم ل 1

 راشتساا ناعم ريستسملا هإباحخ نيد ىلع ءرملا ةدابع حرغلا راظننا ايواطموأ املاط انشأ رص

 تام نم ىلغ_ىلا ديلان مريخ اياع'ا ديلا هومرك أف موق رك ىأ اذا لأب ال ديف ريخال نوم

 لاقفمنغلارك ذوزنك !هموطباو ز رح اهروهظ لاقف (ليملا ثانا ىفركذوإ) اديهث تام ابيرغ
 ةأرماىلا مهرمأ اودنسأ موق لذ (هنع هنلاىذر قب دصلا ركب ولأ) شايراهنودو شاعم اهنو»
 كينذالا نفاكالو كب رالا نود رثالاو رث ةقدصلاب هللا اوزحأت هدب ىف رايإللا نأك هرم 1
 قوام لام ا ريخ (مالسلا امهماع ىلع نب نسحلا) لاساو نذم كن اوما ريحنو 'لافكام كلاو أ ري

 رذولأ هنسحأ ئش لك نماوذحن ىصك نأ نم رثك ًايلعلا (هنع هللا ىذر دوعسم نا) ضرعلاهب

 هسيلع تمرك نم نيدلا مدع نيدلا ارم الب اكوش اوداعف لو_ثالد ارك سانلا ناك هنعدللا ىذر
 ايندلا( رهج ر زبإ) جاجا فيس ن مس هأ رع ةرذ (تناك ) رثندلاثدحلا عن امندلا هبل تناه هسفن
 نم دوعقلاو ندبلل سأرلاكو دسعاا حورلاك ةيعرال كإل الوب (ناكوإ) ماينلا محو مامغلا لاغب هبشأ
 اراشي ملام تافرشدال كل#ملاو ردلاك ىكرتلا لثم مئاهعلا عّدابط نمةءانقلاو فلاودلا ءاسألا قالخأ

 )000000 اكاد دلما تت عاصتاانا (ينلاي) زوسرك هضتاال (لافوإ) اهب ةطوموام مترعم
 بقاوعب مهرصبأ كولملا لقعأ هتههرد3 ىلعئالم لك ءانب و توملاك ب ارخلاو ءامجلاك ةرامعاا همأرلا
 ءاعنرلا ةوالح تدحوام ءالدلا ةرارم الواو ةيفاعلا اهيطأو ءاثالا نسحأ لاق (سواكمك ) رومإلا

 نا (رايدنغالاقو) مولا ك يرش ردسغلاو مركلاكب رمش ءافولا لوةيتاك (لازنب متسر)
 مه-تاملك ف موطنا لاضفالاب رادقالاولعت هتفلاتىفهرذ مافاد قف ةقيطت الأ هدمع فاكاذا ىوملا ا

 فيكف سشلا تغبص تنك نا هللاةذ بط د خشىلا ) رظأ د) هبّتع لاط رهدلا ىلع بج نم

 ىلا ج و< هنا بضغلا قزخو كابا هل لوقن وهو رخآ ىصوب ايبارعا تا (لاف) ريكا ران غسبصت

 (لاقإ) هوحولا هيف لذتب» ملام فورعملا لضفأ بذغبالنم اءاوح سانلارض>أ؟ ناو راذتء“ الذ
 طرفأ ىدعاسمسالا نسح انمو نايبلا هسفذ نم هبحعأو ملكتفانن اوشا ضعي دنعاك بيطاا نيدجأ
 ةكرعاان نأ ثد رح ى هبا لعحددو نقي م ئغلا ىف هللا كرا اذا لاف لامرضح نم ضعما ل

 هل ليقو عمبأ ىهتشأال انأو تكست ىب يدنال تنأ قفتنال تنأو انآ ةمربش نهملا دبع ! (لاقو

 م
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 كافب.غ نكملف هتسسملا ئث نم تعنماذا (لافو) هسغن ىفالشف دادزب ناب لاق ءودع نم تاسنالا

 هسفن نم ناسنالا تس نأ ةءو رملا ةياغلاقو عناملا لعل ظبغ نمرثك ؟ ةلأملا ف كيفن ىلع
 رظتنتال (لاقو) كيلع لودعريبدننمكنفوح نمرثك أ ودع ىلع كريبدن نم كفوح نكمل لاقو
 امارك اهء«ضاوتدل هدزلب هعضاوةلد>اب نفذت الو هنأدبا لد كلأسي نأ هقحتسم ىلاربدتا لعفل
 نا (لاع ور ةلأسملا ةدواعم ىلع هثعبن سسالا ىلا كناسحاو ةأفاكملا ىلع لرحب رم لا ىلاكناسحا
 سيلا كحدم نم اسم داع مهفب لو تكس ناقنهذلاوقطنلاب تاويخلا عج ىلع ناسنالا فرش
 لاق ىردنالتنأو كابأ مشن نأ كلءاف سانلا مشت نأ رذحا اقف لجر هغشوكل هته نم نمأ الف كبف
 كشاذانمؤمالا حملاوزيحللا قح ف هرعب الو نمدللاولا قدمك ملا اوزيدلنا قح مو هيلعمللا ىكصةالوسر

 دعباعب رأىل_صد هنعدتلا ىذر ةفنح ىلأ لوقىلعةةوبسموأ ةقباس ةعمدلل هتالصناةعجلا ىلصم
 كمرك نم مالسال هيلع (لاف د هدعب لصأم اوهتكردأ رهطرخ1 ىلصأن أت د ونابتنن ىف لود ةعجلا

 نولومي ونالذ باذ ةوادعلات ةرحأدق لوع:ب رعلاو هذع كسفن مرك اذ كلب ىذقسا نمو همركاف
 ىفثعالا لاق ديكلا دوس ودعال

 دوس دانك االاو ءادعالا مه »« موق نابت نم 0210

 ءاممالسلا هيلع (هنعوإ) اهلهأريغ نم الط نم نوهأةجاحلا توف ههج وهلا مركىبع (مامدلا)

 دايعنب رع بأي تبت نس> نب هللادبع نع هرطقتنمدنعرظناةلاؤسلا هرطقد دما هح و

 نم ىتسال ىنأف اياتك ىلا بدك اوأ الوسر ىلا سرافةحاح كل تناك اذا للامذةحاسىف زيزعلا
 ةهكنلا بيطي لالخ ثالث هتركابمىف ناف ءادغلاةركابع مكيلع ( ىتعصالا) ىناب ىلع كاربت أهلا
 لرب_غماعطىلا سفنلا قوتتال نالاق ةءورملا ىلع هتناعا امو لبق ةءورملا ىلع نيعب و ةرملا قط: و

 لثاو نيمصداع لوذ ثء«-اموأ لاقف قالخالا مراكم نع ىرادلا بهونب ةبيتع تلأس (بلاط ولأ)
 كحاض ه>و نم رسشدلاب هعبشنو * هلوزت لبق فيضلا ىرغنلاناو ع
 ادا (ىلءان) درابف لابسلا تحتنم جيرخ ءانغلكو دساغف نيذستلا هيلعدبعأ ماعطلك (لبقإ)

 كئالبىف كيلع ناك ئنىأ مالسلا هلع بوب الق ءاد نيعبسنم ءافش همفنافهب متهناومملاب
 ءادعألا ةتاع“ لاق دشأ

 ءادءالاة:امث ريغ نوهتف و« ىثفلا ىلع رت دق بئاصملا لك

 لهاجلاةلَز و لبطل ا اهب و رضم ماعلا ةلزهذعو تالاؤسلا اهحتافمو لاغقأ مولعلا ليلوتا لاق

 لجرأ تهتردلا اوحرطنال (مالسلا هيلعىسيعإ) هربكف مدقتيمل هرغص فرلعتيول نملة لهجلا ضخ
 ركبلال لسيق ءاملعلا سلاحي نم ءارمالا رينو ءاسمالا سلاحي نم ءاسلعلا رش (ليضفإ) ريزانجلا
 هي اعهتلا لص ىنالرادنالا نم لح رلاق بتكدلاىئاوح ىفرظنلا لاق ىبت.شام هبومدنع ىزراوذلا

 تمهل !مزلاةدالاكتافاذا لبق هبتك أ ىأ كنم.:نعتسا لاف هظفح الوثيدحلا معسل ىفا سو

 نمالج رنآ ( رك ذو )تش فدك كلقع ةروصنسف- لقعلا ةر وص بدالا لبقبدالا مظعأنموهف
 اللا |يهلح ىنتدح وف بضغل ادنع ىثتنرحأ ىنتحدمملهللا ديعاب هللاقفههج وفالج ر حدم نيعباتلا

 لاقف اللامانيم ينتدحوفةنامالا دنعىنتب رحأ لاقاللاق قاحللا نسح ىتتدجو ف رفسلا ف ىدب رحأ لاق
 توصحلا وقالابال لاعذالاب نوعمس وللا ةثالثلاءامشالا هذهىف هير ملام ادحأ حدعنأ دحال لال
 متلكأ (ريبزلا نبا) هرسنام هودعف كرب و هرع لوطي نأءرملا ةداعس نم حالسااو ليخلا ب رغلا
 هتهج ىف عكسنم لك وراني دفااباساك نأول تددولوقي ناك( بهلملا نب ديزب ) ىرمأ متيصعو ىرغ

 ديلا مويلاةذارتخؤنالهمالكن م (ديزب نبديلولا) عاصنتالا مكي الوداوحالاب رشي الفدسأ

 المد 1)

 ةدوصقملا تناك اهنافةنالف

 امهتاةنايرخالا امآ او هيك

 امهحأناهل ناب وب
 هيلق نمامسهم رك واهاحال

 لب زب نب دلاخ لاقأك اهعنسإ

 1 ةلمر هب واعمنب ١

 لجأ ن م ماوعلا ىتببحأ
 اهمد

 اهلاوخأث يح اهلحأن مو
 (رخ”الالاقاكوإ) ابلك
 ىتحنادوسلاا بل بحأ
 بالكلادو-ابسلبحأ
 نمنيتلسقلاامحأ ناذهف

 لاذو امه وبك لسجأ
 نيتفبسولانيتاهقشع
 ل
 ريمأ رذعل برخملا اذهو
 نااف تو ره نينمؤملا

 نينمؤملا ريما ذعل جرم ا

 هدح و يظعوا_هتمابحتس اف
 نس>واهاضذ نمىأر املاهم
 قاس و اماطخواخدأ

 ةعام ىف ةباكملاهذهربلظأ

 ىلاعت هللا ءاش ناباسلا
 هلاتةىلااوجرخو ( هلوق)

 اذا مهطيضت و مهسطشب

 دحأ مهنمفلذتي مواو-رخ

 لذعلا فيسلا قبس (هلوة)

 برعلالاشمأن م لئمو»
 ردقب الىذإا مالا ف ررضد

 ةفو رعمهتباكحوهدر ىلع
 نم د بدالا لهأ دنع

 لذعلاف ليقام (نسحأ

 مهضعبل ]وذ

 همولىفلذاعلا فلوق
 ناتموروزدهلودو

 ةنج هتدبحأ نمهج وأم
 نآارقكلوثالو تلق

 ىازخ ارانب بهولاقو



 3 كك !!هضام ىنعملا اذه

 و

 اهرك ذب . سأب الر وك ذملا

 حقت بدرع نا (ىمو)

 ءارلارسكو ةلمهملا نيعلا

 ةلماك نسحلاةعراب تناك
 لوقوءان غاب ةةذاح فرظلا

 لطم هور
 فلا ةناع مصتعملا 'هارتشا

 نمتناكو اهقمعاو راند
 ناكو ثرمأللا ىر 0

 اهدشن اا م فاك! اديدش
 اهلا ءارم مانالا ضعب َْق

 مامهلا كالملاو نومأملانأ
 مام سم ل تع ىف ىلع

 ْكل_لعتومأ ناىضرت

 اد-و

 ماما مهل سيل سانلا بدو

 نيذمؤملاري_مأ انهت لاتذ

 كنمىق شع نورهلداو
 لاف

 تاسن الا ثالثل اناا

 ىانع

 ىناكمزعأ ىلق نم نالحو
 اهلك ةب ربلا ىنعواطتىام

 قايصعف ن هو نهعمطأو
 تاطلس نا الا كاذام

 ىوهلا

 ىفناطاس نمز ءآ ناطدسا هيو

 ريسمأ كدلاو نا لاذو

 هب راوح رك ذمدق نينمؤملا

 ثنو هسفن ىلع هر 0 عشق

 ىلع ل - سفنرك تمدد

 لاقثما وم كن اتعرنم

 تفيد نيزمؤملا ريمآاهل

 بحو كبح درفتمىناالا

 راوخ بالك نينوي رلا
 ني.حلا هيثرو تامدسو

 ريمأان نهفرعأ 4تااقف
 ىوف ةدحاول امأ نيزمؤملا

]| 
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 , شرعلا نيب و هئيب با. لك قري قري راقتفالاب لذإاب ىفةنتملا سفن ءاطع نبا (لاق دا ةريع اند- عب

 ةرخ .الاو انثدلا بويع ىطغي (مرعلا) بهو هنار 2 لو ذم ركلا نم (لثسو)

 تو و) سانلا ىلع رغغلاو ربك اوززعتلا لاق بضغلا ام مالسلا هيلع قع 0 -و)

 [ هلواف ةئالث منلا سؤر (لاقب وإ ءاتشلا رحو ءاسنلا قلتو ودعا كصضو لولملا مارك | ةعب رأ

 ىنغلا ةمعن ةثلاثلاو اهمالا ةايحلا بيطتال ىتلا ةيفاعلا ةيناثلاو اهمالا ةمعن 100

 اا اذان ءالقثلا ىف ةنا تازن اهنع هللا ىذر هم اع (تااق) اممالا ش مدعلا مثيبال ىل ل

 :ر رهولأ (ناكد) ءالّقثلا نعلملف رعغلا اتعكر هتناف نم ىبعشلا (لاقوا ثن دا 0
 نم ثددت الو كلمت 5 000 (لاق) هنمانحراد هلرغشا مهألا لاق الح ر لقتسا اذا

 ىلع ةمارك ةرخ“ لاو اسندلاف دابعلا هليا مرك ام كلم عمسنال نم تطاخت الو كك

 رعاشلالا# كلصغ: ءاذقلاوربدلاريدب (لق) هتيبوب رب ةقرعملاو هب نامالا
 ْ مدهي كريو هيذبت تنك اذا ج هما امون ناينبلا غلبب ىتم

 رهطظأأ لب ةجاح هيلا هلوأ هيف نوكي نأ نم ىلعأ قالا ىطساولا لام درحلا شرعلا وذ ىلاعت ( هاوق
 نأ رذ_>-او د_جوأ لزهىف بزكلاو لاا مهضعب (لاقر ,) تاذلل اناكمال ةردّدال اراهطا شرعلا
 يش روالاو جدولاغلا فسو ىنال امون ددشرلا 5 نيد 0-1 مالا هدعو فاذتف دعو ادحأ دعوت

 ةهقلوخ + الا نمو ٌةمعل اذ نم لك ًايراسذ امهراذحاب ساق نيمثاغ ىلع ىضقأاللاق بيطأ اههبأ

 رخآالا ىلدا امهد_دحال لدمأ نأ تدرأ اماكامهنم لد>أ نيعددغ ثد رام نينمؤملا ريمأاب لاقف

 ا أ دوو تلو عيد نسحلا وبأ مهم ةثالث ريغ ىناعخأ ام دابع نب تحاصلا لاق م

 0 نعءو هندئام ىلع سانلا با اد نم ىتمدتن ام لاف ةدعملا خطاي هناف هلك أنال نقلا

 همق ش ىنلعف ىدب بسكب ى ىتاغش بر راب مالسلا هيلع مدا لاق لاق هللا اههجر كك نع ءراملارصن

 لف ثسمأ اذاو امال: لقف تحدأ اذا مدا هيلا ىلاعثو كرام هللا ىحواف عيب-ةلاودجلا عماجت

 ممتعملا) حبستلاو دجلا عماجت كلذف هديه ْئى :ذاكرو همعذ ىفاون ادج نيعملاعلا بر هن دجلا اثالث

 هباع لخداو علخ امل هللانز زثدملا ريداَقَتلا فال ع ىرت رهداقمملا لوقت ناك لكوتملا نيا (هللاب

 دمع ظغلا مظك ىلع مد وخلا ىفالا ىرنال ىلا هوحولا هذمم امد ىمال لاه لودعلا دوهشلا

 نم ْئلا مذ ناوخالا ءءؤررورسلا ماود هلعف هل-صأ ليلدو هلوق هلقع لد كقاوع

 لولم هناف كالاب نمثتال ىريجلا عبت نب تاسح (لاقوإل سفنلا تايلغ دنع قالا عار لاغتسشالا
 سانلا ضارعا لوا الحر تنأر اذا رخآ (لاتد) دور اناف ةيادلابالو نو و امناف ةأرملاب الو

 مالسلا «بلع ىداصلا رند (كاقو) هفراءم ضارعا هب ضار ءالا ىشأ ناق كفر ءدال نا دهحاف

 (لاقو) هجردي لصن و هئدد هن ىذعد و ههج و هب ثوص) لال 1لاملا عج ب تحال ا نيقرعلال

 روعملا وي هئاودصا كا كابخ قف ةحاجلا نم هلريخ هثادءال ءفلخق الام ع ءرملا عمت نال ىلع ئب دواد

 - رثعملا نك مو ع -:ايمل ج الهلل ىدتوملا دع ه- ماع ةعإ اردللا ترثك رحاب فرعد نم هللا ىل اء

 ةف ! لاذرالا ةلود ع كاف> نم راد ةناعىف نالهلالو ةداغىف نادسأ 0 دعب هس

 ساحا نافرعلا لسه ضدب (لاقو) لاملا س ار نا-الا ةفالذ هللا دنء زب زعرعفلا ليلذ لاجرلا
 (لاقوإ) رارشالا ىوذ ةاداكمرارحالا ميش نم سبل هناسل كاماكد نمال هراوج كلك: نموىلا
 ىضرل هللا ىلع لكر ثول ذكي هللا نءو هو هللا ىلع تاكوت مهدحأ لوق, هيلع هللا ةجر ىفاحلار مشب

 هيف هكراشأ الذ هّتلع دق اريدن اري وأ ثددوع ثدوع اثد# تداراذا ىلاعتو كرابت هللا لعفن اع
 نيعتسم تنأام لضفأ اولاقو بدأ ءوسو ةفدخ كلذ ناف هدلع دق كلنا كري ع ل نا ىلءاصرح
 هسفنل زهج دّمف هودع تمت نم شئاوالا كت دتو هناوخاىخاوتو هءاهدصا ىداصت نأ كودع ىلعهب

 اشيج



 ظ
 ١

 ؤ
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 || كنمايال تنك اذا كلب فدكف كلودع كننءاب ئح الماك نوك" ال تاومالا لراسيلا لكلا ن7“
 : دي رباع خلد هرس مك نم اودع كل ريص و الع كنم دغتسف هأطع اطبش ىذ ىلع ندرتال ك.ةيدص

 : كزيغ بح اك كرس مك 08 ماع بحاو ٌلريغرس 0 تاكو هم نم

 || هيفسلل ةدع لخلا فلات ا ىف هيحاص ىبلب قلخلا ءوس

 كيسا ”:تللذاذا الا هنع ضارءالاب الا لتاعت 7 كاف هو

 : بارذلا عدو ىزارلا دادؤملا نب ورع تب دجأأ (لاقد) هنع كلاح فوس هيلع تالسو هدح تالذو

 مهنا د ,عابأ ابر وصخملا هل لاقذ ر# 34 رةعح لخدف هرخضأ ىح ه هذذ داعذ هنع هيذذ روصنملا لع

 هلوةىفةمكرملا (مهعهتا ىذر نسحلاودهاحتو سابع 2 ةربابجلا هب لذ لاق بايذلا هنا قلخ

 ةقدصلاو ايندلاءالب درت ةيدهلا كلم وهذ ةأصاو مداخو تدد هل تأك نم اولا اكول عد اعحو ىلاعت
 هرج ” الاءالبدرت

 رم ءاملاب واهافطأ رانلاب ىف دع اهدهل لاسحلاب ىامناولو

 هريغ نوكامدريلف ه.غر ىلع 5 ىدلا واع تبيلا3]

 ا (لاقو) تاودالا لاز نع لئاغتلا ةءورملا تاع نا ورع (لاقو) الاب ةفرعملا هل 5 نم سالاب

 : تاصقنو هند ىف ةهاع هب تناك نم لكو لوحالاو جرعالاو بدحالاو روءالارذحا ةسارفلا لهأ

ط 0 قامو رقشالاو 5 وبكل كلذكو ةئاشة ةرسع هتلماعم ناف هلك
 بواةكياعكو 1 (ةيصو) رقشالا م

 رطاتاو ةنابختا ثتب مس مناف ع رةثاولب وطلا ف نالااذ لاناو

 رذحلا رذلاف نيزبعلا ىرزا الو * ةجهج حجراغ نيغددلارااغالو

 لا نا ملعت أ اهلمصدتد مل مهب الو اهنم تافام ىلع متغلال هم ةيناق امندلا تأ معن نم ةنس مره ةعاس مغو

 ئمعنلا نع تيل لاعد همق ةدئاقال ىذلا لعغلاب سقثلا نع مههلا فرمدوه ةغللاف وهللا

 ىدعس) اقع فعضي قجحالا ل>.رلا هب همشف مم اوقالوسأ ار البة منول لا ةاشلا هل ماو فلج مج فالجالا

 6 نم ناسنالا هللا ا هليا ىذر ىلع 3 ل 0 00 مهرج ؛ اا

 دح نم جرخ لقد ا نادسف 1 نمو ىدعالا 0 ةقيقفا هيلع هللا اودهاعام 1

 : نوابتلا نام ءونأ (لاف) لع لع *ةعال نم م حطت نا تدرأ اذا نوكأم دراف ديرتام نك م اذا

 1 تماشلاريس لب تئاغلادرب الع زلا لقاك ىرخأ ةبيصمو هب ةييصملا ىلع ةداب ز امهفردقلا ناريغبال كا

 |١ اذا !ىيهلا

 تالكتادو 3 اهط بحأ (ىدمد) كلذ لثموهامبحرغ غلابلط وهللاو هلةقءة>الاعبلقلا لغش بعللا (ىد“-) هنع تفرصنتا

 برعلاضعبل ثيبلا اذه | )
 هستءوب نا هتقدر انزلادلوو دبعلا لثم نيش لك نموثدلا ىسهف هلي ذر عس + لئاذرلاهغناو هنذافناط كلا ةدْقن نمر ؤواثتلا

 لك دوس تلك لل نوكس لكوتلا (ماش راسل نم ىحامعاضرلاو كب 920 صقان أ لذرلا لثماذدأ مشلاو ىرماسلاو
 لافأك اهاحأ نم دوسأئ ش ||| ارصان كسفنل ىرتالنأ لكوتلا نم كيسح هءلعهللاةجر رديزيوبأ (لاق) دوةغملانءدؤ>ولم اب باقلا
 ا[ | هد>و لديك ولا لع تاقلادا.ةءاوه لكوتلا ىف عمو هريغاد هاش كلمعلالو هريغانزاخْ ةز رلالو هريغ

 ا امزب زعلادبعنب رع (لاف )هر ضو « عفن ىلع ردةبال هريغناو هنر ردةو هلع نعئم 2 جرخال هناي ملعلل

 1 5 اما أرق مم هنم هعزتنا امم اريصخ هضاعام ناك الا ريصلا اهنم هضاعف 0

 نمل انيفو ةوسأ انلبق نمب انلو ةب راع لاملاو لود ايندلا بكن املدلاخ نب حي (لاقو) ةتيلوحرلا |

 ارض اصجاول وة ملأ

 سردنا فيك هللاب اوبممت
 دج ناهشل !هيف(لاق 9

 هذوع لا ! شو رطالانب |

 قرتقلا نم
 انيلا تعحرالا

 نييل اودعتلا ةعش نم

 انيلع اونح كانلخ

 نيبلقد رضحلا صجاب
 رامعملا مهاربا هم لاقو

 الذ سفن تدروأ :

 الامتزحاشرلاو

 هنازكلا هّنم ل

 هنالمريض+ا صحاب

 محلا ريؤغم#ح ( هود دو

 ريتك عاق اوه قتلا |
 ءاج اًؤالاققد ساما نم [

 ريفغااءااوادودماربذغ |

 3 عع اًذاح ىأ !
حو لاق ىراقلا ن نحيلادبعو (دمنعو)

يقاعلا مالسلا هب هراع دواد ل أ ةمكحىف تد
 / ا 0 3 ْ قدح كلم ة

 و ص او فد رمش

 1 1-1 مهم 0 ٠

 هرق) : ةرثك» مق

 ىحتادوسلا اهل بحأ

 فزء دقو ةدايسنب مهارب

 ءادوس همك ىلع

 عبق دحخىف لاخلا نوكي

 نمد

 الاخ يعل |ىفا اهاك اهو

 ىف تاربالا ع نم مدة د دو



 امتتكمىفر اردقنمىل

 اعز ئش لكن ماغنئاخ
 هقرعةم لغمت رث 1

 العادلي نع 2-5 كفاك

 تأ شل

 اعم*ىدصضاسلا ىر و
 هبيردز ف لاو هالابكر

 اعدو حسام

 قليقام نسحأ (نمو

 هجرة ارغطلالوقةرايزلا
 لاعتهُنيا
 تلاعفتضم ىنااه دو ريد

 اديلت مااكش افراط م

 ىداسودو»ثناباو راشو

 نا ىلا ىو تاق

 ادوعت
 0 ىو هيف ف ىتاتاو

 ديعبلارازملاوو ىوشاامأ

 كلمت مفىضمىتارو
 اد.-وافطع ىلعتاامأنا

 كلذءانث ف ناكو / ادة
 و رامك نب ريمأ كسمأدق

 ىرغفل اع ذا 7
 ناكورمضنأ ص+ر ؟ثطو

 جرح و رع هنانتسادق

 مع ماشلاىلا اتا ىرشفلا
 كك لل او مان د 5

 ل-راورصم ف هبئانر نط

 ءاذت فى ”رععلا كيس سم

 ىلا هلودو لسة قب رظلا
 كركلاىلاهحوتوقثمد

 نسكس: او لانهامهلتقو
 اههلتق هنال هذم كلذ سانلا
 فورملعأ هّللاو ت>ومرتغي

 لوتنرشلا نور دع

 رصعلا له ضد

 امدعبارّهْشط ىدرلا ىو 5

 سرك>اوىدرلا عفدف غلاب

 ديد نآك هب ىدهع
 ىوقعلا

|| 

 هريغ نسي تلقلا شمت 1 د دلادعل يابا نمل نك تعلا
 0 ا 0 لوازم دعا خ نكن ةنعلاام 5
 نيمأو اءوذ دعبلا ىلع ثنك لب 5 نيمأىاشاحودهعل ان ءتلسأم هريغ

 نيقيتددزاالاامغلا ف ثكول لب * نيلارسهلاىسقاذا ىنبسحتال ,
 فاشعلا نودعباهار تنك تا جدع قاذتنيعلاب وةوالح ن_سعلل هريغ

 قاوشالاران مع ف دلت نم د اهفرعب ةرارم هل قشععلاو :

 ميدوتلاب قحأ هنم انأ *“ ىحعددوت لبقنم ىنوعدو هريغ
 عوج رفهدعبت منا عم كطبالو ع وج رلا لحرب لاذ

 مسلمو اناسحا اظغللا ر ركن 0 تدغف وسم ىفاموعد اهتمدهوأ هريغ

 مهصلابذعتس هياظفلتمدع د الفباطخلا عبر نم تمرامتلنذ

 قي ةرسل هميتقب ردك هسا لطب قيقعلان الق هريغ
 قيقعنم متاح كبف ىلعو *« ارصمس غنت َكيِتلَقم ىراف

 نيبلاو كل ضارعال بة نم * ىرطانف مونلا لس لازام هريغ

 نيعلا نم لمبكلا قراساب *« ىتلقمنممونلاتقرس ىتسح
 كاح ر تعطق ناو قاحرو د ىلوسي تاع ناو ىؤستأأ هريغ

 ا تدضقن او ىعبعتو د ىلتق تدمعت تاو فقكانحو

 الوم ىديسسسقرلا كلام < ىبصت ىببح ىئيغب ىتينم
 ءاقيلا اعتم ىدعب مص ناو ىح تنضو ىلا ثبل

 هراف هعم ةغيدجىف اظفعام بتكي وهو هذيمالت ضعبىلار ظن مكحلا نوطالفأ ناانغلب (دقو)
 لكوابلط لزرعتف ةفيعح ىف ةراّمك ىلع لكتنالو ةمكللا نمكنذأب هعيسار اهؤحا لاقو اهقرحنأ

 ىأرلا كردت بقاثلا ركفلاب اريح هللا كلدشرأ ىتنأاب مهفا لعب سلف ماسلا هبحاص عم لخدنال لع
 رومالا متثتحانلاض فخم و رودصلاف ةدوملامودن ةملك-لا نيلدو تلاطملا لهست ىنأتلابو بزاغلا
 قطنملا ةياضاب ةينهلا ةلال> تعملا نسوع رورسلا لمكت و سشعلا بيطا قالحالا ةعسساو

 لدعلاب فلا نوك لاضفالاب هيما 0 عضاوللا لصاوتلا تح فاصنالا ردقلا مظعبب

 ماعنالاب دوملا مسا بح وست راشنالاب نواَقلا مدد س : قذرلاب 00 محلا, ود_علارهقت

 تاو لملذ ليغلا ناسدالا رغك نملاب لضفلا مثي قدصلاب ءاخالا مودي ءاقولاب مركلا مساب ىدقست
 ننال : رلا ماعلا راعش ىوَتَتلا 5 ا ردأال كإ ل الة مناك ناو زب ع داوم اين ناك

 عزجلا هاضقلاالا همف أدهتي لك ١ .عكلاالا هلق مال ا قت ىرطل الام لبج نم
 2 تلط ن ند هعرح نم دجأ هةيلصم ع ءرملاريسضؤرتسلا نم دجأ تاوحالا تئادم دذع

 را راذلا نم ةعطق ء ءوسلا تحفاصأا بطعلا ىلا ةمالكتتلا نم 0 بدأ ريغب تاطاسلا

 نمتكسولة برا !اهغو رفو ل ةءلارومالا ساسأ بقاوعااىف رظن نمد صرمهب أن يقيل ان سح نم هراكسملا
 فرعنال نم نيالا فرعنالو ءىدرلا لزنملا لزم ىحالا ديلا لزنملا فرعنال فالللا طقسا معبال

 ل نمسح ساذلا ىلع ىفخأ هر الم نم هثرولو هلكأت لاملا 00 ءرملل ريش قدصلا تاب ندا

 -افريهتا نمر ءاقدصأ هل نك م ءاومتهدنع سانل ناك نملهاجلا هِلْرثم سانلا هلزنآ لقاعلا ةلزنم هسغن
 نسحن اوءايحالالزانمف ناك نا وتم ئسملابساكم راد الاوبهاوم لوقعلا هبي نمرمشلا نمرشو

 ]حس



 هريغ

 ءريغ

 هريغ
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 هريخ

 هر

 هريغ

 هئافصك هواقصو هداؤفك' « هداوفوهلق ىلاقليلدو

 ىلعبت .٠ لسع لا اذوب هع ورع ات وح
 بطخ ريغب اهجو تحأ ب نكلو ىهذم اذ سلو

 مقلاىلاغ ايش لك "ملام + انسا 4 بلطأ لفك نعتففح
 معلا ةيمالف مئاركلابام < مكب دهن م ىدا ص ىصقأ نك

 ىركس لاح تيدي رومأ نم 5 ىردأت سلا ىنعفو ريخخ

 ىرخ ساكن ع بوثأ ابك * اشاحو تدكو ابحلا ىتارتعاف
 ىردصس واسو تناك اًنيعت «* رفكو ىلقع دشر تعحارم

 ىرذع دهع قركس ىلع ى 5 الو# تا كك تملا كيك

 ىوكا تنل ىناب ىردت تن »“ نكءاوىروءثنع اذنكم

 حاورالا ةحاراب ىنع فءاق ابنذركسلا ف تدنحدق نك ؟ نا

 حارلا ركسو ىوسهلار كسنيد < ىل-ثل لانه قبب لقع ىأ
 هحلاصوإبل ىلتذةنا ىتح * اطانالقنن سمالاب تف م

 هحرابلاب هليل همسشأام د ىرولال ود: ى تح اهدعف

 مع هلنم ىلعالا#م 5-6-1 اهنالمادملاب رش نك هلل ىسم

 متااهعباوت نم هيف نكلو #“ اهعفنتابثا تآرغلاىف ءاحدقو

 مرح رشعمفو ل>رشعم ىف * مهلّمعو نيد رالار دعب كاذو
 مركلا سرغ:الهنلالو .رلاقل « رسشعم لك ىلءاع ردت ءاشولو

 لقئلاوضيقلاة باغ هتمسفنالو *« هئاذتغا لبق حارلا برش مسجلا ىذأ

 لكألا ىلعالاءابهصلا اوف رمش الذ. + . اهب رش بيترتي ىمأ اون رششاو اواك
 مكحفنب سل مأكلاذتلقف د ردح ىلعامم رساق تقولاالح اولاق

 مدعافصلادعب ههحوفل وح “ب امم رشد نيسح لكو ليدسلا فيك

 ىعاد ةرسملا ىلا اناعد ذا * امون ةمادملا ىلع انفكع
 عامت»الاوثيدحلا ءاسو را* قدص ناو ابا مانواخو

 عامتجالاو قارئفالا بدأ »© انعي:اواهطو رش انمزتلاو

 عادوريغباهنع انقرتفاو 4 دعو ريغ ىلعاهل انعمجاف

 انيمأ نوجرم ىف نكو ابتع « فختالولاملا ىلع سوكلاردا
 انيك طيحلا كلفلا اهريدب و « ةرسد ةقيةملاف ىرست سلاف

 فلت اهيقع ةايح لك هلتلقو هدح ىستك اامل

 فاد هل نم تامأم لاو * ةرذع٠نيعبهاخأ ىأر

 هوبق باَوملاناك + هلوسوشنأ تنك نم
 هليادحابسصلا ءاج * ىذلاس ملا ةعاطوه

 هلوصو تبقتراالا # هلق كهحودسمل

 هل ياعداؤفلالب * ىنتهحاو ذا كاذلن

 رع ودود نم هبت + ,اذك ةيدشللا ثيشا
 رثوب ميقسلا هفرام نم ذحخ وه .1يناب حيمصلاٌكفرسط صمغ
 ىرصن»ت كو هلان رحشمد د“ ناىلخغلاو هلالارصت هاج

 انا
 ةضغلاو بهذا نمبارمثلا
 ةدئاملا ىلعناك نم فأن
 سكب 95 وباساهاعهئلا

 3 ماد_ةكناضءب رطنف

 س'امناقلع علا ةووصلا

 ةدئاملا لع ةلداقمروباسو

 نيةروصلا قاغت |نمبعتف
 نم ماعفنيهشااب راقتو

 هريخافك للا ىلا هروف

 هلأسقهيدب نيب ل-*ةكلذب
 ةرواسأأ نمان ألاقف هرب نع

 هتفح مالت: رهوروباس

 صاوهف:مكلذل بقي لف
 كلذدزعف هسفنب رداف هلم

 نم هل تامعن رصمق أ

 ةرقب ةرودرقيلا دواج
 قبل دواج هيلع تقبط و
 لحخدأو تاققيط عسمس
 ماعوةرودلاكإت فروباس

 داعو صاخن ا ىلا هتباكح

 تا واس باتك قدكلم لا

 ةيناثلاةناولسلا ىف عاطملا

 ةسبد رغةباكح ىهو هنم
 نمةريثك ع اونأ لعةلممشم

 (هلوق) دئاوغلاو محلا
 مبئان 2 ىرْغتلا ل_ءذو

 ملاظب ةيحلا لعف قدمد

 ةغيطل ةياكح ىلا ريشي
 هياتك قىلغملااهرك ذ

 ( هلوةلاضي.عاطااتاوأس
 هيروزفلاو_هالانكر
 ةراشاهبف كلوكعلل ثيبلا
 تاطاساادوع ةعرسملا
 هللاهجردج ؟رمدانل اتالملا

 املهنال ؛لركلا ىلا ىلاعت
 ىل-عساحو رصمولا ءاج
 هيخأ احن دعب الم ارب 0

 نعي رآماق !فرسالا لما

 ٌلركءلاىلااعحارركواموت

 هيلاراشملاتيبلا لبقو



 ىرزأض رالا فاعدللرمشأ
 نت دقا_هلا فكرو

 كرزأ
 سماختانابلا ىف ( هلوق 7 9

 فقأرومالاكلااةج رت

 لذرو رمصاتلا كلا ا نب رك

 فولالادعب فولالا مب
 اكلم ىلاعت هللا هجر نآك

 لام نم هيلا لج ءاطعم

 دحاولادبعاغيقاو كاَمْش

 هعارأ براي اما+سرءلامو
 رثك أو مهن ردفان الآ

 ةيكصاخل اع.ج اههوذ
 تاكورصانلا عالما هسأ

 نم ةدعاقربغب الثا همزع

 رودنملا كلملاهدجدعاوق

 هن دحأأ هوبأ تاك 8

 كلما ةجرت ىف( هود)
 ىرولاس ناكو كك فرمالا

 ةياغلاىلا اريغص ةدالولا
 رولاسوه هبل اراشاار وناس

 نأك رع رهز افاتكال اوذ

 الج هفاخو تام دو هولأ

 2 ناب ىلع بال اعضوف

 همآ نطيفوهو كلم اىل وذ

 ريدس ءار رولا تلّقتساو

 تسرمعلا نم غلب الف الما
 اريثك الح لتقةنس ةرمشع
 فاتك 5 مل َن ٍبرعلانم

 هلل قف مهم ريح

 مانأ ناكو فاتك الاوذ

 اركنتم لخددةهتكتاع

 فداصفةنثطتطسقلاىلا
 اهيف عّجادةورصرلة علو
 ىف لدف ماعلاو صاخلا

 ىلع سلاح و سانلا ةلج
 رصدق ناكودث اوما ضعب
 هيتأن تاارودمرصأ دق

 اهدا ؟الف رولاس ةروصب

 ةينآ ىلعترودفاهبسأ

 : انا
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 هريغ

 هريغ

 ةهريغ

 هريغ

 هريغ

 هريغ

 ةريغ

 نم عنملا انآ ءار الو

 ذعو ائع فيغتلا ىلا انادع

 ىباثتك ر واس ىف ريغت فرح 7-0 هناك نم كلال_م ىرأو

 يامعو ىعيطت ردق هبيو * ةدحو بح ويسام ىنمدبب م
 بالا ىد كاذ ىف مكملعف * مكلعف نم ثجوتسا متنك نا

 ناوهلا اهم فاهساف سدا « انيلعتزءاسفنأ اانضرع

 3 لك نكاو 0 تزعلاهانعنر انآ ولو

 - نع تكس أس
 ئباطحخ نمنوهأ بادحلاتيأر *« الد_عتلقوتنمأ ىناولو
 لو كيل قاوقال سلو هب هتلبق الوق تلئاماذا كلارك
 لمج ُكنم نظلاو اقولالهاب »* ْئس كنط نأ الا لاذ امو

 ليلق كنذم وهوابع كلفني * ايهانى-اجلالوقالئاةنكو
 لون ني>كولانو ركشالو « مهلوذسانلا ىلعانئةناركننو

 ا ا توم عم 00 كعمو بيغأ ادع قيهماي

 و دولاب يول ماعد دا ىع دعاقتلا دعب ىل م اا

 ليس هومر انع درلا ىلا نكي مناضر ةلاملاري سب ,ةبلط
 لسيقث ءادالا نكلو ف.غخ د هذدتأ سانلا ىفلاملانا ملعتو
 لوقي نيصىدنكلا ىتفلاكنكو# ةن>لاملل ضرقلا ناعتالذ

 لوقعو انل ضارعا مل تو « انسوفن باصتنأ انيلع نوه

 ىوهلا بالنا دنع ىرمد) د افولا رامث محصن ىردإ

 ىونلا ثتنند ىدنع كلنال دب دادولا ل. ىدنع ت ثنتو

 ىونام يما لكحل ناف ليلا لاعأ ريغ ونت الف

 فرط لام الاب تعحطأ الو ادهج تيقبأ افكت مدحت
 فرصا عنمامهف كب ملأ « لدعو ةف 1 0 و

 باو-جلا عون سالا برو #* ىلاال كباو

 ىنطصأ دئادشلل ىفو لح * مب امو نامزلا ىنب تيأرامل

 رثأ اند تعامو عنملل سلق انسفن أن امرا ىلع أمط ادد

 رصق هسغن ىف نمو مانالا ن٠ دا مرك هلن ماني دل ىواست ىجح 1

 ردتعتو قعتست نوفاحيو د ا توسع

 ليمفل بجومرمال ؛لافج « نكن اف ليجلاكنمون:دوعو
 ليوط باتعلافالاوريسمق #* ىامافبنذ كاذف 1ك.ثاو

 روزأ الثبغ امداكو * ىفرزت/تيغناتنكتا
 روز دادولا لاذ ناو 4 دصق دودعصلا اذه ناف

 هئافع ىدسىزا- نأ نم * ى'امةدوملا لعحىذااوال

 هثاقو دهع. تاازالو ادبأ يف هيح قثو» مانالاتا>ال

 ىدهحاغرفت هنيمسق ماك ةلا,تازامو د هس

 دولا نع ءاعدلاب ىزاح انرمدو #*“

 ىد_مهدبع الو ىطعت ديسالو #* انني فاكتلاانطة أوان

 ليلدو

 د م11 اص ل ا ا تل 4
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 ناردغلا صئافلمةد و تردص هد ةباضع لك هنمأشنترعلاف

 نيد دعب كيءاطل> ىتشحنوأو * اظفل كنم ىو« قاتثا دقل

 ىنيعي ىتبيط اختام عممال ع انك ىل كلظفا تيط عدواف

 ىناوج درا القئتسم ترص + ىتحلذاوعلابتعوشتاثنك
 ىلامع نم ىلذاوء تحارتساو د ىّتك ث عب فلم <

 باك اان كتاد دقو خ* ناوجلا در نم شال

 باوجلاو ةمقلاو ةعمدولاف لم درلاو
 لاطانلاب ةينشت قع يكمل ىتك ةلاتكرت
 لئاسال درلا فرعئالو * تايخلد ركتلأسفال

 باوج باوجلا كرت مئاعجام دب .اباوص بح ا عم متلعنول
 اياتك تثعب املالقث هبق جياع 3 تاع ىناولو

 اءاضغ دوسملا موامتكت

 ىلئاسردر دنع اشك تيوطو * يفي مقحتن نا
 لئاسلا در فالمش باوالا در * هلعف 0 درلا لك تاكثا

 اناوعأ افملاو نيبلاب لد مع ىلع نامزلاوثنأ نكنال
 انايع كارب نارهدلا محسن د مذا كبتكرملب ضاروهف

 او درالا اداوجو 5 ىتك راصباب الا اريصال

 ىباتك 50 هتيفاولر هدإا م ه ىلوس ثغاد ىناولو

 ىنذناك ىذلا اف ىرعش ثمل أ« ىتع لواطت نع_سكلارصقت
 ىتكب نادت اذاباوج درالوءادتبا ناب باتك ال
 ىنرقو ىداعب ىلا ىف ىل * اديقكِبح لازام ىرمعلو
 ىلقلا دق تنك ثنغ اذاو * ىثيعلادبقثنكت ئح اذاف

 امانم تاك مدعو اننطو * ملطمىرمعلانيضقدق

 اماطظعو ايارت انك اذا مأ 5 مدعو ىو انتم اذثأ

 ردك ةهلد-سل نمم ان ارام »ع ار وهشك نم دولا, انربص دق

 رهش فلأ نم ريخردقلاة للا < نكلو ضب روهشلا كل: لك
 تا 00 ا د 1-6 0

 00 ىنم لاذ ىف كرغو د« بمكب لتر م

 توبكذعلا هقوذ نم مسخو #“ لااملا رابغ هالع نا ىلا
 ثيبح نأ هرك ذأ فوسناب #* اهئالعو ىسفن ثبسانت
 تيس دق هل ىف ا تسل ع  لاطملاادتخ زواح الف

 ليكحولا م ذو هللا انيسك- *« لقت لت نك اينلك

 رق مو + لم نس ىنأ تلفو
 ليلق نع هن كيزحأ فوسو 35 ىرح اهافتا ناك اماو

 ليبس ريس هللا لس ىف « هنىزوةلبةنم تءأ ناو
 بايسالا ةئومأم اقثاومو * اداصادو:ءدهعأتازام

 لالهلاباج رينم قريلا ادب و
 ىذلاهيبثنلا اذه(لوقأ)

 ىذلا 0 همدش هلام

 ولف عد 5 ؛ رلا لك اجبر

 لئاطبر ملوا<# هلواح

 نمايرغلا نبأو كلذ او

 ترك ذدن و) لواثثملا
 نس َْى لم ءقأم

 تك ةنسحلا ءطاقللا

 نساك ىفهنوذتااب موسوملا

 ىعم ىف / 59 هسشنلا

 ىه دصاقملا ىنساىلاسر

 اهبت تك ةلوطم لاسر
 دهاجلا كالملا تاطاسلاىلا

 ىساهشمعم 7 نءعلابحاص

 دهاحلاكلملاحدمىفدصاقملا

 ا ا
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 كلذريغو ةركس ثالهتلا
 ةلاسرلا ىهدسده هل نمو

 حدم ىف تايب أ عبس ة لليصق
 كلملا تاطالا انالوم

 ىلاعت هللا رعأ رممانلا

 هذه ىهو هرادتأ

 لريغالاو م نمشيسأ أما

 هاوثالا ىلع ىلحأأ ام

 كركذ
 اياربلا فك اوتئشامل قف

 لأ نواثتعسانلا لكف

 اماهتدسم لذعا حار نمامف
 كلصام لئامشلاواح ىلع

 سكي و ع شد جارومابو
 بلف

 ناظاسلا رصانلاب ىرأ
 كلريح

 فضو لك ةالع اكلمايف
 لرعهتلادمهنعرصقب

 مامهثكلم نمهتلا كاعر

 لرصن دس أتلاب هللا زعأ



 ىف قرأ( هوقو لمآ
 اهمو< اي رثلا نم اهملاسي !

 ْن مرهظت ىذزلا ةعيسسلا

 مكن أ ةعب سلاغلاىفاررثلا

 هيلعهتت اىلصذلاناءاجو
 دخل يمر لك بو

 اهنم ممرهاظلا وامك رشع

 مو ةعبس سائلا ااغل
 مهضعإلاق

 دساخلار رمال ىلا ىلمادخ

 د> اوان امزلا سب رىلعىفاو

 ىهواهلم ا منمممأ

0 
 دحاووه و هدنحأ ن «دقفأ و

 نيد ## نيدلا تخلاقو

 تن .7كلاهييادبع

 ةيمدأاحز رو رقاب

 وأو أوتاد عسبس هءاعت ركن

 ارثلاهسشن ف ىاهلالاقو

 انلح رأى دوذ ع وكرات ريالو

 رغلاةو رذنم ةعاطق هناك
 زتعملاثن|لاقو
 دقو ماصلا هلودتضقنادق

 دسعلاب لاله أمقس رشد

 هريشرغافك اي رثلاوا#تي

 دوةنع 1 ال هاق مع

 ىلاعتهنلا «-حراضأ آلاقو

 ىثاوملام- اج دلاو ىفراز

 دونعلاكبرغااىفايرثلاو

 ىوط ءامسأا لالهو

 ندافع

 دوس لئالغ ىلع ىلح تاب
 ه:ءهللافعاشأ لاقو

 اهايلوخ او ىفايرث#ل ناك

 ضخم ما وأرون مف:

 ةحافحلنب الودنسحاامو

 ىلاعت هللا هجر ىبسلدنالا
 مهداآ سرفف
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00 

 هريغ

 هريغ

 هريخ
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 هريغ || ضيب ىلل | نممع فلاح

 وه ىو ىعسأا رمد يم

 0 اغا 35 روز ةرانزلاب دولا بلط

 روز ودا

 01 ىنا مم 0 5 الر را نع رذع كاذ

 ايهةيسضعتلا رئاملا ضرففت * رصق ىسلارخأت ىفنكأ نا

 بحام تيطقت ريخخأتلا م ىمدأو 4 بحامى.طةتدادرتلاءمفاخأ

 تحاوب م تمر تاك نكمع شيلف امادقا تمر ناف

 بتاع بدع نم دولا بر صا 4 ةهلاع متم زحام الا هللابف

 ترك ل م كلنا ع نع ىدعو د؛ بن لثم م لد د:عءىروضح

 ىبللق اظل نع بئاغب ثساف د ىيسبعاظمل نع ابئاع كت ناف

 «بييغموهروسض>د »« ادولابر نم نابس

 هييسصت باغ باغ نم « ىدعلالوق نعيستال
 32 وركممهلاب هيلقو »“ امنرمصةسمءاحدق كديع

 بوذكمفسول هيلع م هنكل نمؤدال بئذلا
 بولغم ءادعالا لطابب ب هقدىذإاد.ءلاكلذك

 اهاضر لضفلا انآاب ىعرف د اهانمىسلابءادعالا تلات

 اهاغةبوقعي سفن ىف ةحاح * انئيب اعف دضلا يس ناك

كدع لط ىف 5 ارخ اوالوأ كديع راسنا تاع نس را
 امحاولا ىدعتام 

 ايحاح كنود ناكمدّمت اذاو * امدام كلرثا ناك زخأت اذاف

 ليلا ردقلا ىلءردةأملو * ليلقلاب ه>اوت نأ كلحأ

 ليجلارذ_علاب كنذم عمطاو * اذهواذ_هةريد كرئاف

 لاملاو فالدالا اولطملا نمدوأ «هيتتنمدقا ع فلكتلا كر

 لمعلا نعهندصف بواالادب 5 هديتريصق لود لثاق برو

 ىرو-ب سم هلف نعربخ * نهاوردق اذه ىالوم

 ىر ودقم راد_ةم ىلع نك 3 ردقالو ىردق ىلع سدا

 ىردقبالو سابقلا ف كردةب # تسل و مل ىبده تع

 ىرذع مايقو اههاوبق كددإ +وجرأو ىناكمابسح نكلو
 قري-2 ةلباقم اهل نوك 5 ىاسح ىفبوأ ةلارع مك عرف

 الع ىرولل امون هللا ليقبمل د: | ارعدحم در ريس لك نآول .

 الجىذلاردقلا ف ةرذعب لغلاو د هتردق ةرادقم ىلع ىديءرملاف

 بوإالاةيامالا له هال ةيد_ هلا نان ضرفول

 بولةلارب> ماركلاتاغصنم د نكلو لآملاىل-ع اذهَقد

 قيسدق لءجلابنماب كيلا «٠ ةمدخ ىندأ لسرأ دق كل دبع

 قبطو باك و مال_غون د اضرلانيعوأربجلا اضلب رظناف

 باستك ١ كم اذل اهرئاسو د ىناعملا راكبأ كيلا فزت

 باعسلا هرطع رعلا تناف د“ لامكيلا لادن نم لم و

 تارقالا ىلع ىلالضف تك رتو * ىتبده تابقامالا هللا



 هريخ

 هر

 هدهع نع لحم اهلا راث د هرلك توك ول ادمع توغ>

 هدذسعع ىلع لوملا مرت 5 هزكجاو تذ ىل سلو

 ا كييف تاك ىدو نظنو د اد_ءاالقنام ىف عمت ل 2

 افهذا قيدصلل ريغتلا لع * ىرب نأ اردق لجأ عركلا نا
 لت تويششا7واساب7 6 اندم 5 همر ةقيقح نعني نك

 اقولا طفح ىلع م-ميولق تلج و رشعم 3 حلا ىوذ ناب الع

 امص ارك ردم أ دضلاو + اردكحتم هدو ىنم» لكناف
 مع دعبااب حاورالا او ا الو 5 مراد برق عم ضارعالا ىلع اوبفأ

 مقلعوهو مي دص ىلحأو مافج « اننيب تاثملا نيبلا دهش دقف
 مكنم برقلاف ضارسعالاب عنقنو * مكاوي وندلا ف ىذرتلاناو

 مظعأ نيبلاو دعلاب امظع ىرث د اننالدود سدا مايأراتخكو
 امش ىلع بونذلا نم تودغامل * افلا دي فور رض اذ ثدسمأ

 انه نم كيداوجرم وفسسءلاو * لمؤم كم عقدلا نا تلعو
 نم 1 ىط نعامامذا 35 اذ فارثعالاىرذعتلعجو

 افع نم كلثم ناف توفع نئاو * بحوم ىنذ نافتمَهَتنا ناف

 ردق مكلح ىف هل سيلف « هتفرتقا اع كنموةعب تعمط
 رعلاكنا فراع قا كلاش امو د ىذقلاليقن الر ها ناب ,تلثو

 هإ-حاع ريلا ريخو ىوحت ربلاب + تل ىّيل اىتس ا ك.ةداعل ريصا
 لدنيا للان كيتع و كلم ىلع انلاداةتمرعت ناو
 اعذواهرذ_ء ثالث نع اهنكل * اتريد قف دنع وفعتل ل وأملانا

 اح وأ دج نم كللافسدقلاو د عت نمرسلافثكو مب رحاركذ

 احد_ةهكلم ىفالو اعرج ركذي « ملو ُكلمللارمب شغل دبعلاو
 ارش دةلاعللوأ رذعااجب ريصنا اه هت ناك الوقلاق امناو
 اسرتقاام وذ ىطعيف كنعهيصقي د اع هيف ءوسلا طيسو ىىس فيكف

 دابعلا هبئتاوادي نضال لب ارركح ةدابعلا نع ىاطقناام

 دافيال ىرولا نيب لك لوقلااضأ5 سادقلا ىف نبعلا ضرع
 نادك نمدك و ملال-مو 4 باثع ن نم داومرس<ءهبر

 ىناوج دودصلا ىرأ تاارذح ىل حو ىّتع تعامذ اذهاف

 فاسد ىف مهر عه ناك امو بند الد انع نو ضرعملا اهيأ

 باطن لصغلاك-: 2م ىردتعىسهخ مكتشضش * ةطفلب ولو انو.طاخ

 ىرارد مع رقد نادل هك رلاكلاما باتعلا نت تحرو/ام

 راذ_ت:ءالا ةلذ كف ىرأ نا * انو كاب ونذ نعتيماعت لب
 بيرق نع انءاممجاب قثاو * ىنال عادولاب كردابأ مل

 ب واقلا داحتا ىلع ىداةءاف د ل كاءترخان اذهلو

 داتءا ْلدو ىلع ىلذ * ابو 'كلدعأ ١ تاوىفا

 داخا الني! !نضربص لب * لالم نع ترح ان'انو

 م هج قاى رهط كتد>و 5 ىنال كيلا ارهط ىلع تننك
0 

00 

1 
 بتئاوثلا
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 ن هتلادبع نثتاوكذنا

 ىلص هسرح هلج نم سدق
 ( هلوق د) م-وهسيلعمللا

01 

 ىل_صىنلا تو عشت اوناك

 مهو هميم ملسو هيلعهتلا

 را 1 لا
 سابعلا ب ثَدو بلاط ىبأ

 ثرحلان.نايفسوأو
 مل موديبعْث بت ئاسلاو

 ةعمس رن نماك وبدعم نب ١

 لهأ نمل >روهو كلان نبا
 هد واعمهملا ه-وةريعبلا

 لبدوهر ذحاف هنعهللاى ذر

 ةعيطق هعطقأو ةنيدعن د
 ئذركلام نن سنا تاكو

 (هل 599 رس هاراذا هنعهليا

 تاوملانم اسجفام ءامحاو
 ىكئناطلسل انالوم عامي
 تاوملانياعلاف لد_ءلا

 ى ْمىلاناركلاضرالا

 ىواعطلا لاق ةساعرب_+

 ىهالود>الكلعسدلام 5

 تناكو دلبلاقف أن

 اوس دلبلانع ةح راخ
 ليقوتدعب وأهنمثد رق

 لجرلاف ةوولىتلاةمّقملا
 ىدانو صاعلا نماعان دأ ىلع

 ب رقأ همه مهنوص ىلعاب

 ( هلوقإل هيلا ماعلا ف نم

 نم لماعلاهفويسس لماع
 هندارأ اما او حامرلاءاسأ

 ل*نملعأ هلام اانهه

 ( هلوةو) لءاعووف لمس
 عسبسلاهباعاقتافرغ سرحو

 قابطلا عسيسلا ةك الع
 مسبنسلا تاعاسقلاا مبدارأ

 ةسور#لا ليجلاةءاقد ىتلا
 تالا !!هدلاواهاث هال

 هللا انج لطالما كاملا



 ركولأ لاقم-.سهدالوأو

 ىنل اداو عج ناك قربلا

 ةعبس ممسو هياعمتلا ىله

 هبوماقلاةينامم لاقي
 هععاو هلنادنعو ىنك نآك
 رهاطاالدت ورهاطأ اسنطملا

 بني زومهاواو بيلا ريغ
 ةمطافو موثاك مو ةبقر و
 مهاربا الا هحدح نم مهلكو

 ةيانبقلا ةيرام نم هنا
 سؤوملا اهاد_هأ ىتلا
 ينللةي ردنكسالا باص
 هس ىف سو هءلعهّنناىلص

 الف ةرسعفلا نم عبس
 هع قءمهاربا هلكدإو

 يل هيلع هللاىلس ىلا

 قاحو هعياس مول شكو

 نزوب هنعزد صو هسأر

 نك اسملا ىلع < 0

 ْق نودف هر عسسل سعأ و

 نسند نام الو ضرالا

 ءاملا هيلع شرو عسيقبلاب

 حاصلا انفلس قالا 4لافو
 هعاّذ رم , اريط هلت الافو

 تعول ”اوللاتو ةنخلاف
 الو ىطبق لكنع هي زج لا
 لاق هللادبع مثمساقلات ام

 ىمهسل الث او نب ىداعلا

 رسأ وهنهدإو مطقن انذ5

 كاش ناىلءءئهتا لزئاف

 هسارحو( هوذ) رمال اوه

 هللا ىلض ىنلا سارح عبس

 ع مهو ةعبس لو هدلع

 ىنأ نب دع_سوذاعم نبا
 رمش نع دامعو صاقو

 نر وماوعلانب ريبزلاو
 ب وبأو بأ وىراصنالاة سم

 ايف ”ناوك ذ دو ىراضنالا

 را

 هرمع

 هريغ

 هريغ

 هر ساذلا نمل. دعب هتلاولرت

 1 تت 27725252 اضيأ اج وبساريسجلا لو

 و 1

 اهماودب هنامح لوط زوي و ع هم هعض طفح كلك ءاش نم .

 فب ريثلاب كنت مو هب تفرش + ابوثرهدلا كلاسك | ممشتأ
 فينك ىلع طح جابدلا نم # ارثس ىانيع تءاعام دقو

 ناسللا لب وطقج ىف

 الاطبالا لدن> ودوسالا ضد د هبات ىههحو ةو ناو

 الاومالادفن وز ونكلا ىنفأ *« هنيمب هناسل لوا تاكوأ
 ايكاست ن5 امريركتاولأساذا+ هدضب ىأت مث ايذك قفلت
 اان الك زاياذك تنكناو ييايذ اك كالو 0 او-دتنكناف

 اقوقعلا لا ادت لمدلو ل « وٌعلافىدعلافرعبالقددصيل
 قيدست هلافامل الو مسلعلا كردب روصت هسق سل

 ءاونالاو عام“الا ىلع ىرحي * لزءلىدص لاقم يلا

  هاتلا | هقضأ نذل كك دلك هلاعفف هإ_صأ منع باغ نم

 هان ءسشالا هلق 0 نيب * تعد ءوسلاعفأ ع نءعدرغسأ

 هللا لوسر مأ ىدصأ تنافأ * رددحةلالس نم كنا لوقتو

 حالصلا ف مهد ةتنأو: + ىنلاتيبل 1 ىلاثي زه

 جافالا نيب لو_كثلأ ثيثي دقق 35 مهأسسأ ند كنا حص تاو

 عا ر4عامف

 ىهتب هريسغو تعا * 1 و
 ىنءمل ها ةاحناادنعوه د ب لاق ىتعم هيف دل
 سفملا ةسحلىف دست ةيحولأم ءونلاثكواع

 سافل ىلع سافل نري و# هتوقىلابجلا

 س.الاب ناك دقام ةلذف « هموءىفنالغلاولك أب
 سد> ىف رفوملا هلامو * اًماطم هضرءىسعدو

 ' سمشلابءاملاىمحتيبلا ف ع هنكل مالا فرعال
 ىسركلا ةناه«بلعالت ا ةجلوردق ىأراذا

 سرتلاو فدسلاب اهردأن 35 ةراق هتف ىأر تاق

 ىناستي رهدلاو رادقالا فرك ذن * ادهاح قزرلاىلا ىسأامدهجوكف

 نايم ةحاصف مم سارا ءاك ذ « عفانب سل دملا كنعي ملاذا

 "7 ٠ * اهماسقأ قرييغتلالبقيال « عب رأنعمءادغناعحلف
 اهماع ة ووةو هليل ماعط ود“ ه راهم وهتعاس و نم

 ماقسلل ةبلاح اننا ع ةيسجف ءاملا برش قوت
 ماعطلالك ًاوءابلاو ءامعا لاو مونلاو كماجس قع

 ةناكل اماسقأ هريطيضام

 طيضاوم ل ولملا ماكحأ رئاسل دب ةسجن ةياّكلا ماسقاةرع َُ
 ّط هريشلاو عك 1لاةطرشاهنموشيج و * ةقايس عضو وءاشنا ةباتكحص

 طقنلاو لكشلاوبارعالااهب برعف « برعم اذ نمءاشنالاىوسسيلو
 هدو نم ضحخلا» اهون *“ هدص فشدالكلثم



 كلو لأ رز و ه3 يسصخسشست مس سيييسسيسنيسيسحبسلل

 هريغ

 هريغ

 لاقو

 ابق'ذا نلت عملو * استعم هرؤدامل ن ءركو

 اساأنااثح وسم نكتالو د انيعلم اذااًقلط نكنالو
 اسطعام اذا «هتمشت الو * اساّم هترضح رزت الو

 اسكعنم ةيأر لع ريغ نم د اسيل ااماذا مالا هلصضوأ

 اسم عنم هشيع ىف ثننالو 5 استحم هل رس عشن الو

 اسعهدق هسفن ىام ردن مل + اسناالاوحاب هكراشتالو

 انرتتكادا جعب راذا ىتح وع اس ثلا خم ثيللاك ا

 انا هقلد تاز انذهم 5 بدأ اذ :تحتامذاسحاص

 قرتست عابطلا نافرش + هعئابط نم بحاشت الو
 قيدصلا لاقل م نع لوزيف د سانلا ديف املابلاط نكتال

 قار طلا نبأ لاؤ س قولو © سانلل كلاَو اوس لذلا امغا

 م معئالاعابطلا دسقأ امير 535 امنا مانالا نم بحاصت ال

 ميس عيب رلافوموم- طظسسقلاةرجىفطرسلاءاوهلاق

 ميركلاع ركلات عصدقف « مضا بحول فاجممهتم غساو

 م 0 عمم س سنحلك * ارط ريطلا ةلاح رعيضعاو

 هكلم اهلثمام هكحام نع هدنعاع ءرملا هعانق

 هكلهتلا ىلا مييدياب اوقلث * الواوفعءاجدقامع اوضراف
 قارن ١ ءامذلا يطالع ازارتحاو الكلا ىفحزملالاقأ

 قاب يلا هلك أ طرق عملتي دقو رضأال مسلاةإق

 هسرغ ىبح لا 8 *«مالكلاش يش سائل |ننم قوت

 هسقتىف مسلا برح نك + هضرعىفمذلا برح نف
 هفالّتحاب , مهلعق ىسف:بزهو دع هلهأ ريغ ن مرينا لعف تلعن

 هفالخ امد دأت قدح اه 4ع لهاج لعف نم سفنل ا ءوسفأ امكرأ

 لصالا نع ىنن عرغلا ليلدتاف ب هلعفرقتسافءرملا لص باعاذا
 لصنلا دهاثنم دهلا اضمالاذك د هررال ملا لعفلا دهش دف

 لعفلاولوةلاىءاب“ الاف لا دقوو هلصأب دط ىتفلا ىنغداللرمعل
 لبصالا بيط هنأق اخ فامو د* مركثس حر رجلا نا ع د دّقخ

 رارطضا اهل هاعد ذا هن ا * در نب راشإ يم تحيا

 راشحا هسمق اهل اع ءامخ 535 اهنا هتحاح ءاضو دارأ

 راع هنتأي ذا هسيلع نبدلف «كينكل اطير شلارطضااذا
 عيشي كيفان تاكو *ىع ه رةداح اى كتحدميلا

 عوضيفالخلا تدد نم هولدب 35 هداسفدنع كلسملا تبر نكل

 فاصنالاوناسحالا, كلي لعف * فارسالاةيترسلطت تنكن ا

 ىاك فاكم هلوهن رهدلاو * هلفنك ءاعدح ا ىدتعااذاو
 لوهجت نأ هلو ةمولعم 4 ه«ماق باقعلاك الا تنأام

 لئابقلاوانقلان يب ىرك ذأو : ىوالاودرغلا ىلع اعرالفاو

 لاملاب رقفي عيضوف

 ديبعلا علوم مصناملك
 هاج نف ( هلونإ مارح |[

 ىأث مات ىناشملاعبسلا

 صعَةلا نماهئامر رك

 : كلذريغو دنعولاو دعولاو

 ,هيلعدلا ىلصىذلل امالعا

 نوكي امج وناك ام ملسو
 لاوحأو مهالا رابح نم
 ىلعو كلذريغو ةمامقلا مون
 دارملا نالأق نملوةاذه
 وهو هلكن آرغلاىناشملاب

 ءنب رسفملا نم عاج لوق
 بهشلا تزخافو (ةوق)

 امنال لدانملاو ىصملا
 ف رسل ا همك اهحبستب

 اهلراض ملسو هيلعهتلا ىلص
 ىلع فرش و 6-1 :ول ذو

 بص اف دةواهاوسام

 هيلع هللا ىلص هتازتمنم
 هك ىف حس ىصحخل ان معو

 ركب نأ فك هعظو م
 مهنعهللا ىضر نامععرع

 عيبس هع اذم (هوقد) مسف

 ىهو ةهذم عجب ءانملا

 , اريغلاهمطعت ةقانلاوأ ةاثلا

 كيلع اهد 2 5 اهلها

 هيلع هللا لص كد و

 ندو غانمزنعأ | عبس ملسو
 3 رب وايقسوةصروةرع

 فارطأأ و لالط أو ةسروو

 نهاعرت نعأ م

 اهنعمتلا ذر هذه نعأ :امآو

 ىلا عسبسلا ءامالائدحا

 ممسو هيلع هّنناىلص ىنال
 مأةكرو عفارمأ ىلس نهو

 ةرضدخو ىوضرو نعأ
 هناحر ودعس تنده وعبو

 فاليلا ىلد ةسسيطأ رعلا

 (هوف) ةيطبقل !هينامو



 ال هزدلوزتفبسلاناكف
 اهملاراشملا ةعركلا هب الا
 نمدسحاو مو ىف.ءاح هنأ

 لمأتملا ةهزن لمؤم ارخذ « هتنأر هيف رسلا تمهف اذاف
 للبتملا ضراعلا عملك تعمل 8 ههحو ةرسأ ىلا ترطن اذاو

 مالكلادنعناسالل لك و م “4 زعلا صكت ىنغلا كتاف اذاو هريغ عيسابو رذأو اك رض
 مالسلا در قاطأ نا ابع «ب ريسعقالا ريقتفلا ناساام سلال 0 لغا أود
 ايي دام لس كواليس لع ناك تنتك اه اذا لتمأت مريخأ | كاست لاومالا عاون اانو5
 ليبس ىفاهان هنأ لاومالا اهماسق راس فو: ساوم ه الكلا زرط ةرابع بذسهو هده تارا

 اهمالقأةن سس تحتل + احرلا لوتع:نا لبق دف ١
 عمالقأ ةن ست حل * احرلا لوقع نا لم دقلولزنذاهمانب وتو هللا
 ه1 هلا لع ةا ا ر ل 5 1 0

 كلناش مانالا نيب ملصآ . تمصن هينص نا لرم «ريخأ ا تقل ماع لا
 كراك او هلو وأ جرس ىرخال هت الخ ةيمالا مظعلا تآزقلاو

 ه«ٌثغف كلاصع ناق د“ نادم كود دص ميلا هريغأ 0 0 كارل“

 56 عع 1 4 1 ىاثملا عبسلاهذهىنعملاو

 لاقدن ىرسأو (هوق) هقئالح ت سكاماذا ناو د هرشاعت نا احانح ضفدا هريغ

 ص ااهعفومءانن فى عدول ميهظفل تلفاذا نماعي دص سلو هراح هللا لص فد ريشلا هثعبم ا ا || دعب ءارمنالا تاك ىرهلا

 ىرخأ ةرلصملادصقهمهوت د هنأند تعطق ول نم هنكلو 2 لس 0
 : دم "|| بيعتت ورع(ىودد) ىطت صح ا ةلطخ هل تلي د هطخطمادل ذمب>اص5و هريغ 7 60 ) 1

 : 5: 7 : ىرسأ هنا هدج نع هببأ نع اضقنن وأ ةدوملا دوهع د« اننب ىضتقن' نأ ةفاخم
 رهضش نم عباسلا هلل هن اضرعمافولا دعب مدأو د هإ_عف ىنءاس ناو ىناو

 اضرلا نوعي هظحلاو « لوسبقلا امم هلباقأ ةرحلاليةلوالا عسير
 ريعقت ةمالملا كتم ىأر اذا د ارامكس مورب قيدصلات أ هريغ ىذرسن !لافاذكو ةاسملا

 باوصلا قفوىفهاط+ دعو ب بنذ لك كيبي- نه لمكت هريغ |! ىرسك كلم نم تلخ

 ىرشختزلا لاك لداعلا كلما
 دعب نكم م راربالا عسب رق
 ىرسك نم لدعريشدرا

 دلو ىذااوهو ناورشوأأ
 سو هياعهللا لص يننلا
 هكلم نمت لد نيس عببسل

 ناثع نمداونر عد مكحف ع اننبح بنذ ىلع بتعل الو

 ردع نع مريب و دصق نع ففح د ةزايدزا قافضصدم اميدصبحأ 05 ريغ

 ىرهع نم قغتي و كاذا قرسبف *« قولت صغن. ن؟ةىىأرالو
 راثباريغ نم هتيحاصف ارسو د هتمدح تمزلأ اذا لوهللا نا هريغ

 رانلاب هاملاكوأ ءاملاب رانلاك * هضقنب وىمهتاتث ءامض طب

 مدقعلا هلز نملب ظفللا هلز نم * هل منن ريخلا لوةكناسادوع هريغ

 مدنلا نم قمم مدنلا نا همدانت ل خنمكمالكز رحاو ىرسك نمز فت داولاقو
 مهغتتام لبق قطني الع د نكت الوسيلملا ةيطاخ عسا هريغ || نمهريغناكولداعلا كلا
 ةلط ةرماكحالا ةلود

 رارحالا نوديعُم سس
 لك مهل نورث أتسو
 نامهتمدحأر سحالفئث

 اجاب دسيلبالواجاكس خا:

 ماكل ام فعض جييمبتل الا « ادحاواقطن كينذأ عم طعتمل

 ملسأهل باوبملا كرتف ع لاؤسلاب انا نكت ملاذا هريغ
 مءأال باو ريفن أ« تلئسامف تكرس كاف

 ردصب جر رومالاب اريصب * ابيبل نكف كولملا ترزاذا را
 رذع ليم مهعنمو كندا « ركش لب زرع مهتملباقو

 .٠ . ىردةنوناذلق كوندأ ناو * ىاقم اذهللت كلودقأناف
 ْ ' اسملاو حابصلاباّدآ نّةّتم اسرتك نك ناطاسلاسعت”نا هريغ ||| هدي ةأما ىلادعالو هداو
 000 حجج م مهعم ةيعرلالاسناكسف

 بدؤدالوءانسح عكشنالو



 هريغ

 ءريغ

 ءريغ

 ريغ
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 هربع نم قيام لعب هارثف < هلاف نم قبامت .دجهارتو

 نوكنام دريلف هر ىلع *+ ىتفلا ديربام نكمل اذا
 نهوالاماة1ىفك سفن تثأو *« ىر ولا نع تازئعا امل لوذعلا لاه

 نك مام نالطب اهتيعتأ *« ىثاحاف ةحار بلاط تددان
 ىهذاهب وغصب وىلقاممرقب < ةدلةرهذلا نم كاقوأ ببطأو

 نفف لخدأو نف نم جرخأف + ةوشاركفلاةررث نمد ةأنو
 ىماه ىببسو ىنذأ نعىلقنف * ىروصت ىلةء لاق دقام مهني

 ىنزحا مبىلج أو ىمهاهبليز ١ 3-3 ةفرط رئافدلا و< نم نم عمسأو

 ىنع مهصخم ريغمهنم بااف < مهثدح ىد] موق ىنمداني
 هسمربف ثيملاك هستيبىف < ةواخاذصأ نم لقعلاوذ

 هسنانمسنالباشحو تم * هبت نع ركفلابادرفنم
 هسن> نم صل اريخبعص: « الو الخ فلابال ع

 سنؤمنم * ةءاغفف ثبللا ديرب الو
 حاضنالا ةياغىف سابتلاو *« رس هلل لاو>الا داسن ىف
 حالصلا نيءداسفلا لاذو رمالا دسف دق لاه+الوقتف

 جحت ب بأي برقتلاب عيل * اقزررافسالاف ماو رق

 حدقريغب دانزلاىر ول لهو * ىبسريغب ءارثل ادح نلف

 كامسالا ىوس همك

 00 د ا ا

 ُ ١ 1 5 ىتغلا دصقل لام انزال

 مكحالاو هللا انذاءأ * لسجل متلرقف كاذف
 م انفزرامت اوقفنأ لاق * لب اونزَخ شرعلا وذ لاق ام

 معزبام دض ىلاعملا نا د هباخض لاملا دع نما

 م-هردلا هب لذ دقو الا « ىرمماردق سانل انين زعام
 لوقعلا ىف نكح: اذا « مادملاك ركع قدعلل

 ليلقلاب كل اط ف ركن + ريثكلا نمريسلا قيد
 هس و هلقعت هلذ ملام »* غلا نملوإاعم ديلبلا ىطعي

 ها ل ملام همولف « هزحمعم هرهد نم كلر دسم م

 ةهسكت : وهدعس هيلع ىضقت# اهغب رصت ىف مايالا ابنكح)

 هسفن نسا <*تءاسترداوأ * ةريغ نساهم تبهو تاءقأ نا

 قىوقعإ هدولدب هاوهل « افلاخم ككر اذا قددصلا نا

 قددصريغب سعوا هءاودأ * اعباتم قددصال كح انح ضفخاف

 نيسع اليس انلارطان نم # نيع الب سانلاارلغأ دق

 ني_ءلل ناسنالاك ناسن) ال نيعلاف لاملا نرقحتال

 هلذأب صا مدردالات ا احلا ىذتي نل

 لكشم بطخ لك ةدقع لحيو 5 هرهس ديعلا ضرغلا كل ىند

 1س يس سس

 -ب

 ا ببببااكلفللل0>ببببببببببب<بٍٍ ببببببجبب ب07002 ضض###22222242464ههه4 904202232 ؟[[؟ك لم ل ااااببببيباابب_ب بم

 لا مل ليصدهنلا

 ع د رسشل اهني دلل

 ةحل اىذنم نيب لاما

 ةنيدملا اول داف مهجحأو

 قادودخلا مسهلرفحو

 تلال اولا
 هياأ هعمو ممسو هيلع

 السر السراوجرخأو
 اوناكو مهتانعأ تب رضف

 ةئامع.سلاو ةثاّوسلا نيد

 ةوزغو ةناحير جهنم قلطصاو
 ةعباسلا ةن.لاىف ريمخ
 هيلع هلا لص لاةاهو

 تيك هلا لنسو
 ةحاسانلزناذا اناريسم

 نيليخإ نم عنخ و
 كور ورشعة عبسةياعصأا
 -وهملعمللا لص ىلا نأ

 ىرسهلاداوب اضن لستاق

 هللاو ريضنلاىنب وةياغلاو

 هيلعلزتاو(هوق) ملعأ

0 
 م لع ةضاعلاو ىذا

 عيسسلا ليقو عامجالاب

 تارعل اوةرقباالاولعأ
 ةعياسلاو فارعالا ىلا

 امهنبب لصف م هنالامهالك

 لسيقوملأ ليقو ةلمسملاب
 تآرقلا ىناثملا عب سلا
 تيعسف عابسأ ةعبس هنال هاك

 نماهفاملاذه ىلع ىلاثملا

 انو ىلاعت هللا ىلع ءانملا

 صدقلارب رك نم اه
 نوكتنديعولاودعولاو
 ىف لوقلا اذه ىلءواولا

 ةسمعقم ناارعلاو هوذ
 يامملانملدب نآ رغعلاو



 ىالا لئاقبمل لسو هيلع

 هريغ دحأو ردب وز ىهو ع. 37
 هظ ردىدو ىندنلتاو

 هريغ فئئاطلاورمينحتو قاطص 1او

 تناك ىرتكلار دب اردو رغف

 زهذشأ ةمئامتو هل لعب

 تلح هلبيلو هرسمع عمسو
 هباعسأ وناضمر ره نم

 مسهتع هللا ىر نموت
 ال- ررسشعةعسنو ةئاملت

0 

 هريغ

 تولط مود ددلعو»و

 نيس نمنوكححرشلاو
 ناكففلالاو ةئامعيسلا

 ىبنلامون ناقرغلا موب كلذ

 قرفىلاغت هنياثال ناعملا

 لطابلاو قحلانيب هيف
 ا 2

 اود نم تولع -ميسأ

 ١ ل

 ةغيررشلاةرعجولا نمارهش
 لئاكممو لي ريج تاكا هو

 ىنلاني-كنع نالثاسب

 هراسب وراس لعمق ىلس
 مهددع ناك ولاتقلادشأ

 ةثاموهعم وعرد ةثاهعس

 قهلظا رقىب ةوزغو
 دعن سج ةئس ةدعقلا ىذ

 هريغ

 هرغ
00 5 

 امون رش عة تازحالا

 ىنلا كح ةوزغلاهذهىو

 نيدعس مو هيلعمتلاىلص
 نيكرسشلل نم ىبس نهفذاعم
 نملك تي نامهمف كف
 ىو ىموملا هملع ت نرح

 لاوتمالا مق: ءابنلا

 هيلحلبا لص ىنلا لاقف
 هنلاك< تمكح دقل سو
 ةعئرأ عسب هوق نمىلاعت

 لوسرداعف ءامسلا عبقرلاو

 هربغ

 ءانمبحأ | 2 اهتمحانو

 اي وادم بول ةلامال الناكف « مكباتك نمىفءاجامىلءتغقو
 امسان تنك اموادهءىرك ذاو »< 0 امو اود ل حدو

 دربلاب بعسل اهتعصرةضو رو * اخ ياك طخ هلل

 جلا هه وأدلح ىلعاس م: هدام ىدبأ هرهاظب تدأ

 لاجتهيقىدعلا نكلو #* لاحتورثك أسانلاثيدح

 لاما هب حمصال نكل و

 اهلج نعز ع: ةنامأ

 اهلهث ىلا تانامالااوّدأ
 هدح وىف طرفي لب تاّمف

 *« متانظلا ضعبنا لعأو

 « م دنع هعدوم اند ولف

 « مكناسحاب اهونو منا
 5 ىنغاا ىلس دعبلالوط ليكدق

 هدض ىل-ع ْئشلا فقون * هنكلو اق اذ سدلو
 ىتعش نمودصلادصق ناف * اورصقاتلت بيلا ضااولاق
 ىنبجل ىف ب ذك !ام لزأ * ىتنا اذ دعب ىضرأ فيكف

 قاطمرك ذ ناف كود.كوأ د#ئ

 قبعل 0 ادنأ *«

3 

 نبل

 ابيل

 رئاس كدو- نام كوسعنا
 هرسشثنو ءاعول ١ ىف نزذ كسملاو

 لزم ردق سيفن لك كاذكو
 ةنيز نطاوملا لك ىف ىل-حلاف

 نزحلاب رهوملا دهع دق
 نمأأ قوزع ف سشاعو دي هدلعل نم كلملا لات فدسول

 نزحلانمفانمعضيباو 4« اكيلا هانأىعأ ام دعب نم

 نوالمو ا تاس

 ندسلا ةيفاءفىذالف

 تتكلاو لئاسرلاال ةهناشم + ه
 ينأ امترصف اننأ اه متملاو هل ءلهحأ تنك اماهبتلع

 ىلسىوس كاذيدصق:ملو اناس د اسسيالم مةملازعلا نم ىتتسك
 برقلاةياتىف دعبااناكتبغناف + اهلصوتةاتحلاك يوم مصأو
 ىلف ىلع نيسع كاذىف اهل ىردعف د ةعبلط ىلع ىتمتاعد و

 برغلا نم نيذراعااس مش قرش ةوهتقرشأ قرشلا نماسم ىرب لكف
 ىلر ىلا لوصولاب ىلق نةدث « اهتدهش ذمىتلاس دقلاةرضحابف

 بدنلانع لغش لاذ نمىلف ىلع  تحاولك ىنتدهشادق كتنانح

 بطقالب رودن تعضأ ىحر ىأو د انرادم هيلع بطق انل تناف :

 رارسالاىدهرانلا ىلع يسن 1 ىراسال مران تعذر اا
 رانلاىف نم كروب ناب تدون # اسقاهتممورأ مك-ةئجذم

 زارشالا نم قلتو رسما نمرياكلا ف تعحن بر
 رانلاباذع دغف ىنقو د مثل لاو 0 مويلا ىتةعاف

 ماس>الاذلب ءاوهلابذع + ادغناو فيرخلاىلا ئئمأتال

 ماعطذلانم ثدي ءادلاف * ةذاب كيلا هلصوت رذحاو

 هرثرنو ههاح لدي ىمنمأ د لهاح لفغت نمسعالىنا

 هرك ذبو هضرعبدو< نكل « هدازب وهلا عشب ىسسمأ
 ةهاربو
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 راتسالا اهتيتح لق * رارسا نواَعالف هسغش دإ ظفحا 5 هيسعهسلعرتسا

 مركس وملا نعدرو 5 منلاك ةرطبتال ءاطعلا لزحأو *« ءاشأ نأ نسحأ

 رانا مكحالاو *« رادقالابضرتلو مدنرشلا لعف نم * مدهمءانب لك
 كفاماذا لةف «كيح 5 ىفتاقنا كدادزا اذ منن *« كدارمالا كلله
 اهعطق خونت ال « اهعرارا+لاةمذو ماركسلا ىلع ءاد * ماّثللا ةعفرف

 ثدحت ةاقودذع ثروبداكراجلاو :

 دامر نم فك ولو هعبف د اثالث ظفحومل لخلا اماذا
 داؤغلا ف رئارسلا ناممكو لام لذبو دوهعلل ءافو

 تبيصنوهتم رعسفلا,تالةاق * نامزلا اذه ءالدنا تولي
 بما ودع نابعااقيدص  هتلمانامهاكف
 هيتاعنبل ءرملل نكي ملاذا « مذانءرمللءرملا باتعرسلو

 مزاح ةهصنوأ عيصن مزح د نعتساف ةروملاىأرلا غلباذا
 مداوعال هود ىف اولا ناف اي ةضاضغلءلع ىروشلا لع الو

 لهجات: ةلاهلاىوذتيةلاذاو « املاظنك ملاظب تيلباذاو

 بناح لك نم سانلل هب دوك 35 اندو-ن أ ىوسسبءانبسداو

 هيقئالذتا لذ أ نمتنكو * هبلط ىف ترهس باتك ك
 همتك نمداعو ىريغاراسص 4 ىلحأ ىذةناوتماذا ىت-
 بئاصملا اهشةلئالامئاصم د هلا لكفردغلا ريْثكت امز
 سكتلاوساايرودقملاىكرحنكلو « ةيسركيفالولذنمكيفاف

 لاجرلا ف ةلذملا اهب لانت * ةايحنمببط أ توملاناف
 ليخلاو ىرهد لاعف عبق « ىدنعناهفنايئانلاتفرع

 مرعوىلغع عابتالاتلازامو * امركتوفعت تاداسلا تلازامو

 مسهنلا ىذقامت ىذلا اذنمو *« ةلذتاب ل سانلاىف ىذلا اذنمو

 رب رسلا قوذهتارصن هيئاي < اديساب ةسجرلاب تينه
 ريرجلا هيلع هلأ كشرفأ « انءادهب ار ورسم تلزال

 ادعتيمتنكوأ اي رتقمتنكنا * ادسملاوحورلاك نمتلاعدوتسا

 تانبلا نفدو نيذبلا ءاقب ب هناحيس هنلا مرك نمو
 ينتسن 1 تبغ ذم انأ الا + ىرولاعبج تشحوأتبغذم
 ىنتش>وأ نكاسال لاقي *« ىنبني الف بلقلا ىف تذكي
 هن“ ىلع اوعم اهح هدازو * اهمعبيلخلا ماهىتلا شيشحلانا
 هنديف ءادوسههحوفف ءارغص د هنمعقءارج هفك ىف ءارمضخ

 باصع اهدعي عدر الوال ًاوسىالومدحهنلاىرأال

 باوثلا ليزح هلىلاو ور كهدلا ةثداح هالاهافكو
 ةيئاش اهدعب 8 رغالو * ارطاخ مكل هللا لغشأال
 هان الو ىعمت ةثداح د ىدرلا فورصلك ارآ الو

 ضرعلا لاذ كلعسجرشاب و + تالتعا فدك د جلا رهوحانأ

 درا * نابزلا بطخخ لدونج فب و

 مودخلا ىساك بنت اال
 ةيرشو هم ُكيفذ هيهأت اق أ

 باريشثلا باط نآلا لاقو

 هنعافعو لاعت هللا ه اس

 اريخ هازحو

 ا ضعل ا

 تانل اوباتكلا اذه ةيطخ

 راثكالا ندم سماقلا

 ىلع كلذ ريسغو ةهيونتلا

 (هلوق) زاصتحالا ليدس

 دقعب لادنالا نم ..- و

 ةراشاهمف ءامخلا هبوخا
 ءاسقنلا ىنانكسلا لوق ىلا
 5 وغيسسءابحتل اوهن امثل

 رادخالاو نوءب رآلادبالاو

 ةنعب رادم_ءلاو ةعمس

 نكسفد->اوُبوغلاو
 نكسموب رسغلا ءابقثلا
 نكسصو رصم ءابغلا
 راممخالاو ماشلا لادتالا

 دمعلاوّض رالافنوكاس

 نكسمو ضرالا اياو ز ىف
 ثتدسح اذاف ةكم ثوغلا

 ءاقنلا لهتنارمأ ةماغال
 مترايخالا م 9 ءافلا مت 3

 الاوا اويدحأ ناف هسا

 هتلأسممتت الفذتوَعل !لهتيا

 قع داوقهنوعد ناك ىتح
 نؤكسلاهرتفلاةرتف نيح

 هنلايإصوهف عاطقنالاو
 عاطةنادعب ثعب م 4 ءلع

 تناك لسرلانال نئتنرا

 هيلع ىسععفرثقورلا
 ةرءاوتم مالسلاوةالعلا

 هريصن بازحالا مون ىلوتو هلو

 قدانللا ةو رفق ناكو
 تاورغ عسا اىدحاىهو

 كس تلا اهف لئاقنلا
 هللا ىلص هنال مسو هيلعتشا ل“



 تانب ىنامتو نينب ةينانع
 راشد فالآةبن امو

 ! مهردفلأ فلآ ةثامنامتو
 نينامثو سرذفلأ نينامتو

 ةبادو لسغي و لجنلأ
 ةينامكوةمخ فل انيناعو

 قال 1 ةمنا ودع فال
 روق ةينامتىنب وهب راج
 امهوهنيدجل ١ هعاحسقنو

 هناؤغتناكو فرحأ هنا

 0 اغلا ريشع ةمناسع كارتالا
 711 يملك ف نامل هقلأطو
 ىروإ]| ىيناقلاو نذللاب ىدبو
 0 بئاعغلا نماذه(ل اوقأ)

 نمو اهلثع عمس لىلا
 مدتعمال ققتاام سن رغ
 ىادعاهناك هنااذأ اذه

 ىف ساكلاو هسا نلخ
 ةفد رم أمانا هغلبف هدب
 8 واعنم جيعدنع درسالا ىف

 اهمطل هناوةهب روع ى مورلا
 تحاصف امون اههح وىلع
 يعل اهللاقف ها ىكتعمو

 قلأ ىلعالا كل اءىبحام
 هلوانو ساكلا مصتعملا ملف

 هّنب رشامعتناو لاو قاسلل
 نم ةغب رمشلا كلذ دعبالا
 ىدان مث معلا لمقو رسالا

 ةيدمخلا رد انسعلاقف

 هب روع ةوزشملاليحرلاب
 جرخحال ناركسعلا ص أو
 قادأ ىلعالا مهنمدسحأ

 نيعيس ىف هعم او>رفن
 هيلعدنلا تفالف قالب فلأ
 رهراجاطوةير وعش

 باطو كيا كيبل لوشي

 ةريسالا بحاص ملعلا

 هقذع برضو في رشثلا
 لاقو ةغيرشلادوبق كفو

 هريش

 هريغ

 هريع

 سيطأ رّلا ىف هاملاب بتكإ #7 نكوهف مادملافىنمالنم
 بطخلانم عون هضرأ ىف دوعلاو د“ هنطاومىف ىامرعتلاك برثلاف

 هراقنك ان وقان لوانت ريط د هنف ربلاو انقيربا تاك
 فلعل هنأ فاحيوواست نع الم واس نافاحيباقلاو
 ىتحال نمسةوءارو * ىرطانىجوىلت بتوع
 لذنلا ه.شغ الرحلاو * ةلفس ىلع رلا بخغدال

 لضفلا كلف در هل تلق دع هلعذ ىذمدت دغوبرو

 لعتلا هلق ىدعت ناف * هنارع هك 1

 الع ههحو رمصف فرط هلمأت اذا ىهحو رفص»

 القن دق هيلا ىلا مد نم * هدنحول ىذلا ناك ىتح

 رذاحعام ىوهلا ضءافو لشرب د ىذغلل هراكملا ضعيف هللا ىذق

 رئاج فلالاو دامتناالروجلاىلا + ىنداق فلالا اذا ىنا ىلعت ملأ
 ريصلا بحي ملو اعوط اكيلاباجأ د اكبلاو كدب ريصل اتوعداماذا

 رهدلا ق بامنزلاكياعىبس دع هناف ءاجرلا كنعمطقني ناف

 قلخلاض دأ ىنانوللا دوسأو د ادأ ةرح ىسفنف اديعتتك نا

 لوقعانل سالو هرذبن »* انكوانتأي لام اناكو

 لوخفانل سل تءحانلقع أ انع لاما لون ناالف

 كونو ىتط نأ * سبك دوعب ىغأ
 الاتناامهللاو د ملع لقن ىدنو

 لمت ثيحلامتلامرلاذا + نولتم ىرما دوف ريخالف
 مهدأنبادهز ودسأ ىنبمهفو « هُمْ اطخونابص# ةحاصق

 مهرد ثواسدال ازحناكن او * سافم ءرملاو ءرملاف تعجاذا

 ركملا دم ف

 بكرت لامىلا ىطملاىبنهشا مهتبحلاف ريغص تةشعاولاو

 تلا حدم ف

 بقثتإ ْواَول ةبحوتمظ) د ةيوةُنمولْؤل ةبخ تيك
 لقاع دودارح ةئمفسىل * لحاساردرد ىاب ردتسشا

 سائدا رهالبد ربرب رحوأ ل 35 هعادستدام ىلك سادس لكتزك

 تافغباو رعى اداب تم هما تافغراوةتز و رباوخبس

 مغابلاوحداصلا نمبتقنم ]إ
 اًتدساح اذا جيس و »“* اتيلاط اذاهصنا

 لاحتلا سلاك ع لات 3 قدضلاو
 هعركللا ةلعفلاو « هعدقلادبلاعراو

 نت يعت نع نك ب دسلاب ندعالو

 هن ضر لان امو د#ئ هيلش م لك لخو

 ل دسعل نكف * ىرتام ديبعلا نا

 امويعتت ساو اموتذ ترةكساد

 ريمخلكربصلا ىف *« ربصلا عقول ريصاو
 ن اكما امر دقب * ناسحالا ىلعزحاو

 ريثكللانعفعاو ا“ ريسسلابضرتلو
 انردقاذا عفصاو # (ك-ام نع قفرار
 ىبالسجلا تاا# افر نم اقفر



 هريغ

 مدلامدلاانم ناولالا ف رهظاف 03 انثامد همرك نمامدان:طلخ

 نىؤوكلادودحخ ىفهارغص ىهو *« ىادنلا:ودخىنوللاةدرو

 تاذالاو ثو.ءلا بورد نم 5 لحدت مومهلا تن ًارام

 رخأتم الو هذنعملدلةتم *« ىل سولف ثنأث يح ىنىوهلا فتو
 موللا ىن لف ل اركزإاي> 03 ةذيذإكلا اودىف ةمالملا دحأ

 اهدب رب ال ةنونحت انرىرخأو د ا وحد لاا

 ةللامص# نمهدإو ىرب ,هنابن نب نيدلا لا جيلا

 راطوالاو نتاطوالا سشحومأب 01 ىراح ىمد نا و اح هلبا

 رانل اف ىعسهمو تانحلا فرغ < قنا كاسو لا امكان

 اطحوهو ىسعهعسااصضطشاوصهن ىلا
 بدأ الو لضف ىف همءاشت لو * ةزدتع نان لو ىسع كوع#

 بأ ري-غب مأ نم كناب الا * هلث اضف نم ىشب تيتأ الو
 ىفبرض ل ف برحأ ىنكلو * وعهلهأ كنا لوعدأامو
 باو دلح ف اهتب رح اذا د“ ىقيستارفش ىلعراع لهو

 اذاعتساودنلا ىلا اكشاي هت وعش الاف
 اذه لق تمىتتيلاب * مقسهل نفح لافو

 هرارحلا رسنأ ىلع الو + ىوقي سيل س ولا ىلعىيهسج
 هراخلاو سانا اهدوقو « م ىلع ىوقي فيكف

 ىددو ءافحلا,اوناكواوضغ # رشم نعىنغلا كلأسأ ب راب

 ديلادمىوساوهركامهللاو # هئاسادم هئم ندرك اولاق

 باوج هتباجانءىرود5 * نكلوهب واجأ نا لواحأ
 رودحامربغ أو ليلعلارحأ ع هل نأ ريغف ه«ةلع ثيلاب

 مهذ ضعت نم نكلو ىضريف * هفكل بقت نم اهأحسيلو
 كرءضلاةدشنمنانبعلاعمدندةف * ضقانمىكعذل مداوي سحتالف

 نويستام دعباب ةجرنم * ىك ىنبحنا اويسحتال

 نوفطافو د قس نا دارا و« امنا ةجرو كبي

 تاحارح مك:م «باقىفوالا + مدل. -رلا مون هنفح نم ضاقام
 : فرغ ىمد رح ىف هناف * ىركلالاءف.كل قتالو

 0-52 متامغلا عمد عمضورلا اذك ب تءستق اند ت د ترم دئو انك

 قاكب اوم ال تاق 35 اوناقل ىمد اوردبأ

 ءاعسلا راطماريسغ * ىعومد نم مكياعام
 رطموذوهو ىرمس مغاا ىف ردبلاف + ةدئاروهو ىتبعلمالا ىرطبتا

 ىلا سا ريس لك هللا ىزحو 5 اريح ىنمع عمد هللا ىزحال

 ناك اذ ناسللا تدجوو « أي مكس لف يش حاب
 ناونعلاب هيلع اولد اف * ىط هافخا ناكسلا ىلاثع

 ملول ناكلا « ىناشلادساحلا نبءةفاخخمالول
 ناشلاىفنأشلا'امفنأش لام مكتقرف مون ىمد ءام متقره

 مم

 تالا نم نأش

 لف هنأ رغ تقعت دقو

 مفىباورلا كالت ىف فيلا

 اوعدأ ةضاس ود :والارعشت

 تن روصاتد اونأك ن 5 وروح ان

 نيمسهالاب هللامفانفائرث الا

 ىمتمصتر ذاسا 1 ىلا

 انلفةروكذملا ةماقملا
 روك ذملا ناعملا ىلا انلصو

 ترك ذك حايصلا دنع
 بنس هعاتم انلوح حا
 لاعت هتئالساملق ةضاس

 ى رخأ مهرشانافكو مم
 ىعم تناك ىبلا ةماقملا

 ىف ىةفر اهلع تفقوأو
 ثامذت ىناتلعأ وقارطلا
 قشمد اناوازه لثمعوتو

 اذه ةبارس 6 نم اوي "0

 هاج نم 0 ىاقتالا

 ىضاقل قس رطلاىقفافرلا

 يساق عئاصا انبنيدلا لاك
 لوذأكلذفوت الان ءزع

 الاوهأ لمرلافتدهاش
 اهئارغ
 ضرالاف ىبامىضةننال
 راد
 هروطرطادغ خش لكم

8 
 رانهسأرف ملع هناك
 نبا طيس ىكح (اهعباع)

 تامزلا ة اسف ى زوملا

 نينا ةنس فدل اوم" ةءاانا

 اهتمرهسش نمأث 6 ةثامو

 هلل ةرشع اكلت امو

 تامر رهسش نم تلح

 واااو
 تاع ودق ةناعرم مم ةوسامعل ١

 لولمةينام هباسامدو و

 ناكو ءادعأ ةيناملتفو

 ةنس نيعب رو انناهرع

 ةيناكو نينس يفك هتفالحو



 ناكل لهل لان لاععز
 ىفتلقفأ بش اههمف لمعت

 لاحلا

 هند رواثل الس ريبرالأ
 تب ؛ رقرازم اوه نيد و

 ريثم .وهنافكلادلص هءفانأ |

 بدطخوهت ءالعأ ىلعماق س

 لئلطاد ع لاعن تكسو

 انههتابب رغانأ اندشنب و
 بب رسغا بي رسغلكو
 تنادي

 هلماحو أ بحاصهرزءالناف

 بيذو كانهرست رادع
 ٌكحاص وج هنسام أو داهذ

 بيئكفههح اناا اوداهو

 اع رفرارتءالاراذح لودي

 تيل صواب لست جلنأ
 انآولستقلاتنأ كتلة
 تاانثملا 4 لاقبيلسلا

 مث رغاانمةعطقانءلعبرخ
 لستةلاناكفتد رسهف

 نب !(لاق)بيلسلاتنكو

 تايقعل ادئال_5ىف نتاقاع

 ةباكملاهذه ركذدنع
 امهلحالىتح هلوق مأاخ
 عشقنا مانغأ هناك ماتق

 لمل عطقك لمح ةعطق نع

 ليل ادءعوالا تلحأاه
 بيلس ةءافد نءاو لمثق

 لوةنمر رغأ نماذهو

 ل اوقأ) ل )وقم ىدانصأو
 قفتاامةن اكل اهذهلثمو

 ثكاذوسصمقن رسط فىل

 ةماسقم تأشنأ تنك ىننا
 نيدلث اهنسقشمدفانأو

 تركذو ةئامعبسو نسج
 ىلا ثمدنملزانملا_بهف

 تهصو وهب رصم ا ارادلا

 ءافامقلعتب اع ةلزنملك

 1 7س و م مم ا رفا اكااووف لوف لم

 هريخ

 هريخ

 بوعي هنداع رهدلا تاق و رم ا يدرتط اذا اذا
 رعي ةد خاوي ةدحاوق دع انررح اد[ تمو امص س

 بيبط ءاسنلا ءاوداب ريس كاف ءاسنلاب نالأست 1

 سلف *« هلام لقوأ را سأر باشاذا
 براطت مل هءانغ تءعس اذاو « هثلدح تهرك ىتفثه رك اذاو

 راهتنالحراواملعت سف «.انلثلل خانم اذهام ىلع

 تنصت نذدو ف هأ

 اوذك او عجم مل ناو اوءاذأ ارم 1 اوعوم ناو هوفحريوتااوءعمس نا

 لمدنتحا رجلان ا تلق ناواظدم + هتع-وم تنكسأ ار ١ دي

 لكتأت : راثلا هءاع هاشح ىفو 5 ا الدم « راارهطادق

 كلك مد ءاسكلا نكي مو ع ءاسك افقلم تنك ام اذا

 كل>ردذ ءاسكسلا ردق ىلع 5 نكلو الحر هل ددت الف

 زعو بك ص ىلع له تيهيال نمو * ةمده ةسارسلاو فعُض نيالافو

 بوذ هءاع تزيز دو داعف د هبونذاط< نأوح رب جوز:

 بلاطلا ظحءوس نكلو لي * هبابو ميركلا عتم امي رلو
 ىلم او رهقت نآءايشالا بعنف 0 قريشع تداغ نيد فورت" ناو

 متنملل نيماتشب انسلف د انتارسس تعش ناريهزل لمف

 ماك ةلابال لاعفالاب تشاو # اند ءأر محي ىانيدبأ لهحتو

 مخرب ىلإ ت سانالاجار 1 هدير ' حال لمتالو نأت

 ماب يسالالاطالو 35 اهقوذ هللا ديالادب نم 4

 املا لهدالام له ن <ثو “؛ع هئئاط ريغاشفدبعلا لمدتال

 رومالا ناش منم لمح نحوه ءلعءاقنا هةمطنامنو ,دالا هفلكنالا يق مدخلا لاع .علا ىا لم ال هلوق

 قيطنالام

 هر

 هرغ

 ههسو هللا مرك بلاط نأ نب ىلع مالكن م » نوصالا ىه علقلاو لابجلا
 بلطملا دنع ُكيسفند عفراو #« هللع ةشعم نياطتال

 برحالا داك سند لك نع * ئنغلاب كرقفو ادف ترقتفااذاو

 بكوكلاا لحي نمدعبأ ناكول * هلك كةز ر كيلا نعج ريلف
 بحاص دعب ايحاص ىرابّتا لوطو * مم ىتفرعم سانلاف ىندهزو

 تقاوعلا ىف ىنءاس الا هيدابم © ريس الحن طق مهنق رأ ملف

 هندزل دب ص ىنْرَح ىف ناك ولو ا« هندقف نم ىلع ىدال نزلا ىرأ

 هندهعأم ىلع امندلاىرأ تساف دي اهلك كدعب لاوحالا تريغت

 هتدةعد_ةامرادقالادبت اف ماعثاو مسغلاب لام الاكب تدع
 هتدرأ امال هللا دارا امىو-س * نك لذلب واعلارمعلاكلتدرأ

 رورسااامتوىل سنالاباطف ا ىتنب تمزلف ىدحوب تسنأ مهضعب لاق
 رزوأ الو راز أ الف تر_عه 4 ىلبأ الف نامزلا ىنبداف

 ريمالا بكر مأ خشلا ماقأ * ايح تمداملئاسب تساو
 ادامر تعذأ تعدأ الذ « اريعستسمأةرج نمهكف هربغ
 سرافلا نيع ىلا ماسملا رّمذ * انغلا زعىلا رقتفمرحلاو هريغ
 بهذلا فءاطمبلاةضفلا نسحأ امد ةقتعم عاريقءانلارغرفأو هريغ

 هريغ



 هريغ

 هريغ
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 احاتفم اهلل ادب تناك * اهاونأت اغق مراكملا اذاف
 ىتم تح ةياغااهذاهو 5 ةياغ ىلا دو رعصضلا

 ىتفلارغ تهزي هنعذ ىف « هنكلورعصلا ندحأام

 ءركدأ اًبسشلا ءام اذاق دع اَمْشلا فيصلا عءرملا يدب

 هرغك أام ناسنالا لستق و دحاولاحت ىضرال وهف

 هناكم نع هركم نم ىلح زحزت * سلاج و هوالب قم ارامو
 هناسلب ىيضع عاطقنا دنعو * ارضاح تمدامدولاب ىئلئانو

 ركس الب مادملا ب رشنم ريخالف د ىبلاغ ر كسلا ىرت ىتح ىسافالا
 رآنتا نع تنث لقعلا باهذ الواو 4 بهذم لّعلل رنا نا نولوةن

 ' قاعم نيدةرغفلا نيد كيس و * ىرال كريو مودم كنارش

 قاغم كباب و راره كبباكو د عئاج كفيضو ناشط كلعدن
 هصق ىلع شوقنمرسلاب * متاخ ىذم ابفىل ناك دق

 هرم ىلع سانا ماطدال * هرهذ نم جلس نأ دار ند

 كر لاذ ىلع ىدبو مهنعدع عب لا امو لو .ءءالم اذاو

 كلر ناك ام ررتءئالف قدك. اذا نم داعبلا ىفزعلا امنا
 لرحأ هللا مظعف فلاخت وأ * ناب كضرءفاذكهشع'نا

 لو*+ثمتلذأىذلا لازغلا نا الدباهل بلطاف ة-احاذتنكنا

 هل بس زحتناكولو اهانمذ * لام دعب ةيطعلا تتأ اذا

 هل_يلق تناكو لو ةلب#<م * ىأت نيح ةيطعلاب حرفنو

 ردعلا ءانذ هءارو نكعاو + رفظلا لاش ليق أك ريصلاب

 هدرن ءكله- وندفكذع « ههحو لمآ ىف نصنمل نم
 هدعق نم سف الح ثيح د هلفرعاولضفلا هافرعاو

 مهام حوردلا ضيب مهارد * هدر نكك سيلعسيفش لجأ
 منان وهوىتغلا تانايل ىذكقتو د ىرتام له الا بعصريصت

 سفالفلا هقزاشي نأ هركنو * ىادنلا سكنمرحلا ب

 بح ص تامامدعم فوأر الف د اءح ص نولوقب ىعو::ناكو

 بنذمسانلا نمىاب نملكىلا# ةحاد ودغب نيحلقملان اك
 تالف اياذ لعفت م لاقف 5 هتفشر مث هلق

 ثاسالاءام درولا ءامدعب نم * ىتبنماب رطقتساتاقف

 باسدحاب نكيداز 0 0 د اهرغثف لييقتلا اهلا

 باسالاعاضو دعلا ىتطلغ# اهتايقوا:ةناععدل

 ملاط انأ لقف امولاظمُكل: ناو * هبت نم بنذلا مانع لمحت

 مغار فن اوىوتنمذراغت «ىوولاف بنذلا لمت لنا كلناف
 نوكس ةةذاخ لكل ناف 4 اهفتغاف ك.حانر تيه اذا

 نوكىمنوكسلاىردنانف  اهنق ناسحالا نع لفغت الو

 لاقاللاةفناتاببالا هذه
 :نهت اعلا مئنادللا و

 ئدرلا فيرملا رادلا
 اذه نسخ نمانيعتف

 هذه (لمد) نافتالا
 ىرب رم ارك ذام ةباكلا
 ماهو ص اوغا اةردوف

 ىههرك ١ ةدرمع نأ ص اولا

 كردأو ةنس ةثاهثلث شاع
 ىلءلخدو ملسأو مالسالا

 تايفس ىبأ نب ةبواعم

 هللاةذ ةفيلدوه وماشلاب

 فتيأرام بعاب ىنثدح
 موة.اموت ترسلاق كرع

 تهتنا انف امم نونفدي

 ىانيعتقرو رغا مهلا

 لو-ة,تلئةةعوسم دلا

 اناسأ تدشن ورع اشلا

1 
 طيتغمءاحالا ىف ءرملاا منو

 قس دل فراضأا
 ريصاعالا

 هقرعن

 رورمسم ىبل ا همن اردوذو

 فرعتا مهنملحر ل لاَمف

 التل ةفرعشل اذه لئاق
 ىذلا اذه هلثاقتالاقف

 ناو ةكعااسلا ءانندد

 جرخىذلا اذهوهفرعتالو

 هسا اسم وه هريق نم

 لاقن هنوع مهرسأوار
 تيكحدرتا د واعمل

 تاقرساعلا ضء!ىف نم رام

 للعالعج واعطق دقن رغلا



 تاق سانلا هب معلوف

 هلمعتس ناك نع كلذرضأت

 ن لاغلل كلذرك ذذ
 اولاقذ هس هل[ لاقفدج؟

 لهف لاق امدح '

 اولاق اذ هإمعب ةءن [نم هل
 اطالخأ اف عمة ين | هل عز

 اهورمض>اق اهجىف ون أف لاق
 حر واهم لَك ذل هل

 هس ك ذى حاعون عوف
 اهعج نعلأ -مئاعونر شع
 ناكن م هفرعفاهريداقّتو
 هاطعأو هلمعت هلئم ملاعب

 ل: لْثم هياوعفتن اق سانلل

 ةذسلا تدحو ءةعفنملا
 ةئس اهنف نحر

 00 لم-مملاعونرسشع
 (اهسماخ) اردو افلح

 نيدلا س؟ىضاقلا ىكد
 هل ران قناكلخ نب ا

 ءالضفل ا ضعب نر لاق
 ضءبناعو#ىفىأرهنا
 في رشلاز ادب زاَم>ا ءاردالا

 وهو ىأر نم رسب ىذرلا
 ىنخأ دقو اهنآرف فرعدال

 اهتع<متبهذونامْزلااهسلع
 اناقبواهتحاس دتقاخآو
 هر اًكئلاباهلدهتاهموسر

 تفقوفةراثلا ن-سحو

 فو رمد نم ام ابوعنم اهملع

 تاندملا قرار تامّزلا

 فد رشلالوةب لثعو

 مهعو رىلءتةةودقلو

 بْن ليبلادتب اهلولطو
 بغا نم حط ىتح تيك
 بك رلاىلذعي ل وىوضت
 تيفخذ4 ىنمع تتفلتو
 بالا تفلت لواطلاىنع
 كش هممت صخصأ هر 25

 فرعت !لاقف تانالا هزه

 هرهغ

 ارعصلا علت ىح دحلا غابت نا ءرل د هلك ا 9 رع دا تسدتال

 نيز هيطعبام ليلق ناف

 اووق: مهنعرسلاانتك الف

 فد رش ىجذ ذ للعلا ىل اهعأ اذا

 ءىف د نم ةبطعلا ن نكن ناو

 اوهذك اوعمم» /ناواوءاذأارش : اوء««ناوهوفخريذتااوعوس نا

 قادعأ تزاومفف قاتسد ئرأ ةعاس لك فو ريم ىل ْآ نمو

 3 انم كححاض ىلا الا + انلزانم ىفاسأر فضلا مفربال

 ارمصبت هنأ نع هائمع 32و 'راعمو 0 تيع ناب ن راق كيسا 00

 نبذ

03 

 اين

 نبل

 انبب

 اين

 ان

 قئال_هناو هلعف ىف ع نكي ملاذا * هلافرش ىتفلا هحو ىف نسحلا امو
 دب «تقادص نمام هلاودع * ىرتنارملا ىلءايندلادكذ نمو

 رحاتشسلاو ابمألا لطب دّمذ ني امعلا قلو ىسوم ءاح اذا

 ربص ءوسلا نب رق ىلع سلو *ي هنلع روبصت ىذأ 0

 ءادعالاف ثئقبو الاصتف « بحاص ىف هنن داع بحاص 7

 هداف الو ىبعم راسخ د ابئاع هساسشنا 6 ايه اذاب

 هدئاملا ةروس مهلع ارفاق * مهعو> نم كفامضأ نح رق

 دحأ مث اذ بابلا عرقتال د

 رذملا لوط هعفش ال تاهه “ب ردق أ نم ءرسملا رفب نمأ

 دكشلا نم ضراع مون لك ىف « دغل موهف ةدرفلا غدنال

 ررضللربطصاو هلثم نكت د الو ريس ىبملا فاكو
 رهأا كرت ةزاخلا ىازل « تل هنافاكم ىف نكو
 نورطانااهاربالامىرت * تويعاهل نيكزاعلاب ولق

 فروشو ديعدلب رح لهو * قح كتيلع قانث نع وكس
 قح قملا ءادأ نع ىتم<ف 4 ىركثدهح كنقح فول م اذا
 الهأ اهل طق تنكام معن ىلع *« هلهأتنأىذلادجلاكل ىهلا
 الضفلابحوتساريصقتلاب فاك 4 الخضفت ىندزن ا ارنصقت تددزا ىم

 قوةحلا ءاضق ىف سفنلا تعت “ الا ءالخالا ةرثكحص ذجأ م

 قيدصب ىرت نم لك اد سساقألا ند ريثك نع دولا فرصاف

 هماركالو.+ب هاو رز الف كرزؤاال نم

 هماقضزالاف هل رغحاود افلا ل.- هل ددماو
 همالسلا كينذع رذعلاق هطتالف ىرب اذاف

 ربصلا دبع ىلع بابلا عراقأ

 رغم خأرذءريصقتلا ن ماد امون كيلا قافضلا زيكا اذا

 نوح لك ه هي مفصلا تاك دب هنع ل كتافح نع هنصف

 7 واسم ن عاشو وف شك فام هون ديتريس ناس انلاى واسم نةشكلت ال

 اكفاعبتغ ادحأبغت الو < اورك ذاذامهفامنساحترك ذاو
 رغاصالا نودعلا ىف اريغص هنأر 4 هسفن ربكشلاب هتثدح نمو

 راكحالا هلت مل اناكم قرت و اعضاوت قرتلا تقوف دازنمو
 اعابم مانلل كلام عبجو * الزم كتفك سوم راكملات نب



 ىونلا كيوديادلص ارح نكذ * ىوهلا امردتلوىومت ل تنأ اذا هريغا
 ىرسلا مولا دمح ب رقاسع يي ةحئارصب ىنملا.اوةلت اوربصت نا هريغأ

 ىرح امهم ىرحولو عطني * ارص اَقتم ةمهاذ نكي ىت-مو
 نيدلايأن حتفرشنبإ |

 رصتنا دق ءاملوذال أك المج * رهط نب رقما انالوم هللا ىزح
 رس نع عفادب ر ب ابأ تاق دا ضراف نبا نانح ىتانا سارالو |

 هم رك ذآت سلو 5 هنع لبق بحاص ىف هلوأ

 هيف هئلااب دلعأ اًنندح هنع تعم“

 ىنمناب هنم تزف « لسيلب بيبحلا راز ءريغأ
 ىسسفت ىرأ امو 3-3 ىيعذ ىدنعت ابو ظ

 اورعشب مهتاشوو « ةلسيلب بيبحلا راز هريغ
 رك ذب الام تلعفو * هتمسلو هتمعذ

 رئاءودو ادغىّتح * نالف راذء تراد هربغا

 رئاودلاهلعتراد * هحو نس هلامذ

 هنعهّللا ىذر ىننادلا ماماللو

 هنرف هب كنز واعو « كنزوامع كنز و نم تر
 مع ةسعت تأن نمو هه“ هيلا حرف 5

 هتهواذا هاوه فرصأف *« هنود كلنا نط نم

 هنم كيمتانام لكشف ل د« وأسملا كإم : عج راو

 انيلاعلا نيب عاش الضفو # ادو- تزخ نسامح ردب انأ هريغ

 انيبتاكلا ماركلا نمترصف» الف تزف ماركلا نمشنكو
 لضخغلا لهأ ضعب دشنأو

 ا انئشاتناولو «*« انمولاح لضفب هانددر لهحو
 لخفلابةهاغسلالهأ ىلعاندعو# ةريثك مول تفخدقو ان>ر

 ىدهملا مهاربا لاقو

 لضفأ محلاف تش ىنأ تريحتو #* الئام ل-و1لاول١1نيد, تنك اذا

 لضف أ لوجلاو ل اكئنم ضرب مو« افصنم سبانمتغعنأ اذا نكسلو
 ال وامرك ىذالا لحاف + ملحو مركح الب ىتبطاخت هريغ

 امدالا رضدلاقلغي باوص * ىدنعناكل باوملا ندحولو

 نالذد+خورع ه ريمان تاذ م فلل ف هالشي تاعتسا نم هريغ

 تيطي و هلوزن ىداو شن < وادف ءاضق ند ناك ام للك هريغ

 اهحولاذح أ ىذلا ه-ولاب ر ندي 5 ا وثاف ناننالا كلرتثااذا هريغ

 اهن الفقنم ناك لسفق غافل * ةقرغب لو زبال بح ركمالو
 مالسلا هيلع فسول ةبحم ىفاضأز رعش

 ىداسو ىتكو * ىسنأ ىنزحو ىسيلج ىمتو * ىثيدح ىجهف ١
 ىداهسلالوطب# لد ىهمحو ليلقىونو * ليوط ىليلو
 ىداؤن ىداؤف * ىدانآتاىوس ىللنجاذا + ثانغ ىل امو

 ]دعوى 2 ةررسا . ا

 ةمالع امو ل->رلا كلذ
 اذكو ازكهّدنْر لاوتلقام

 نورشع :.وةثالث هعمتاكو

 اكهود>ون هوز ون ارانبد

 لسجرلا هل جرخافرك ذ
 اراد نب رشعو هيلث

 ام اهدح ودق ناكوكلذك
 هّسنم تطودتم نيحلاق

 كلذ نم سانلا بحمد

 ا (اهثلانإ) ب بع ةياغ

 صديا نيدلاز ءربمالان 6
 ال هناراداودلا ىفانسلا

 نبدج أن يدلا يان ىداَقلا
 ريثالا ني رمت ني د..عس

 را
 ءامنالا3 اوندب مدحت مدنع

 لّوأهي رهاظلا مايالا ىف

 ملسعل ع نكي لودي هعامد>ا

 هببأ اال وهما

 ص 5 رعاشلا

 ثامكرلا 1 تناك

 ىنمع

 نسحأ كلمعس ندجح ١نع

 تعم امهاوالفانبقتلا م

 ىأ ر دقامم نسحاب ىنذأ

 ىرصإ

 نيدلا ل“ ىئاقلا هللاهف

 ن دجأ فرعتام انالوماب

 لاعف هتلاوالل اعف دمعسس

 كمعسس نب دج لوامملا

 اذه ةيارغنءانبعتن
 ناتببلا(لوقأ) قافتالا
 "ىلاه نال ثاروك نملا

 ىسلدنال

 نيرفعحل مهضعبامهاورو
 ىكحم (اهعبار) حالف
 تاماقملا رش ىف ى شد رشلا

 ةرصبلاب لجر ناك هنا
 رصولا ةسللا ءاودف درع



 هلاستغا نم غر فالف هاش
 جلمدلا ىسنو هيامث سبل
 كا كالذد# راصو ىذدمو

 دعب نياسةدم ىنإو دادعب
56 . - 

 قبو ك4 مه سداو كلد

 هدى رتشاة ريس ْى مالا هعم

 ىف هرقتاسك لا اح ر

 ردا ع
 رساكتف هسارنع طقس

 معجاف ىكبس فئوذ هعمج

 هتولأتب هلوحسانلا
 هللاوهمالك هلحن 4 لاقو

 تهذروا ريدا ةعامجأب
3 1 

 يمد نيذس ةدام نم ىم

 هتنز مصر رك دعتهذ

 تنلاامالا هم نو
 نييك تلك ةرقلكل

 الا 'لاذامو جاحزلا اذه
 هكلمأامعيج اذ_هنا

 ةعاجلا نم ل رهالاقف
 عيمدلا كلذ تيعل اناف

 هعقدوهدضع» نمهحرخأو

 نمسا لابعتف هلا

 (اهناث) قاف الااذهبي رغ

 3 نيدلا داع خيشلا وع

 ر وك ذملاهخ نا فراشك
 4 اكل اهذه لئاضأ |

 نيانلا ْن ارك ذ امن

 نيسعتو ىد>ا ةئس

 ناك ال - رنا :ثانن-و

 ىداب زهسآر ىلغو دادغيب
 رسكتف قلزف ىناشاو

 سانلا أف ىكبب فةوف
 كلع لهناو هتحاو هرقل

 نم ل--رهاطعاف اهريغ:
 هذ اا ةارانب دن مرمذادملا
 هللاولاق تالي وط همفرافت

 دف هفرعاىرانداذ_ه
 هتف لوأ ماعىبم بهذ
 هللاقف نب رضاخلا ضعد

 هرعت اموب زعلاب 2 الذ د هناهأ زيزعلاهالومناك نمو

 رفنالو اذم ارقناممسحو * امهوبألبالدجاوالعلانا انأ هريغ

 ريصل!ىدنعنموىاوسلا كدنعنف + ىنصاق تئئامرهدلافورصالّمف
 دمع سن نا س> الاب رخلاو * دعحال كلنا سحات نس هريغ

 اودوعام نوداّتعم سانلاف ع ىتسسن:الريدلاب ىنةدوع

 عمطع سادي ل ضرع ةنايص 4 ةرحئباهيدير.ءادر ريو هريغ
 رساخع ل اعردحأ مناف 35 هتمزافارعتمكوكستدار هريغ

 رصبملا عيل لجرلاةروصف * ةميهب لاجرلانمنا ىثبأ
 رع سا مل هةسشدب بيصأ اذاو * هلامىف هضم لكد ائطف

 عسنع وطعن هللاالا م انأ م ادحاوسانلا نموجرتالك هلأ هريغ

 عفني ورض؛نمهاوس سلف #« هلا لك ىف هللاب اةثاو نكو
 لخافلا ملعلا وذ سا ىف 4 انغلاب ردصتاذالوهلانا هريغ

 لعافلا قوف لوعفلا رخأتك م« اهاك ىناعملاف رخؤملاوهف

 اهمنالحن ءءابشالاريغمو « هلهاب رضملانمْزلل تاقدق هريغ

 امتاهف ماركلا هب ءوستام « .ةمقبنامزاب كدنع ناك نا

 اهلق ءا_ئوسلا نمءاضرلا زن * تدقعتوتوتاا اذارومالان ا هريغ

 اهلح دوقعلادةعنملعلو 5 لح نا اهلعلو اهل ريصاف

 انجرأ نا بحلاب ثامأو مكتبحافىر وطتندعت هريغ

 امركي تأدب الف اعيرك د نكي مل ناو ماركلا بحي
 ءارذلاو ءارسلاف كيلاَح * افلاغو افلاؤمناعت ال هريغ

 ءادعالاةتامم”ل'هباقلاىف 4 ةضاطمنيع- وتم اة+رلخ

 ليوطلاو هريشصق ءاوسف 4 توم رمعلا رخآ ناك اذا هريغ

 ىح لكة حارتوماناكل دب انكرت اندم اذا اناولو ف

 ”ىثلك نع اذدعب لأسنو * انثعبانتم اذا انكلو

 * هرعروطبك ارالاءرملاامو

 * ةلياو موللكى مع و تيدي

 رهشلاو مويلاب هينفبر فس ىلع
 هردب ةءاضا نعرفسا فوساف د :ضراع مخك م+ نمش خال هريغ

 مالاو مهلا كننغلاز هتعاق * اذايررضلاسرضااكءوسلاةح وزو هريغ

 انيضرو اضقلا كح ىلع انريص « انيقثو انباحصا اودعس اذا هريغ

 رهدلاف تءدامقاختارارم5بناجو * مهرابخ :رذحاتسأيااالا سانلاامو 2 هريغ

 رحب مءاملاي و اهاقطأ راماابو * اهد هل لامجلاب نام نا ولو هريغ

 رضلاهناطونازحأومومه #« هؤاعساتس رامخاالرهذلا ىن هربغ

 ردصلاامقضلاودأو مومه د هباد و سؤواو لذ هناحاسو

 رمل مكب حاتفم مهل لاقو * هبابقاغأو هسيفوهت كو

 افسان هيلع رثكت الو هعدف « افاكتالا ل 1 ء,لئالا اذا هريغ

 اقحاذا بيبعلل ريص تاقلاقو 0 ةحار ْلرْتلا فولادباسانلاىنف

 ت11 115131 531 حت حا سدس ج22 ماس سلو هع د ص ه7 عما يمال وم هج كرت

 يل
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 اوداقتو ىوولاف قكاذع اوديزو ب اوملظتو اولدعاو اودصواودود

 درأأو لالزلا ءامل نسل * ىرظانو ىلقو ىع“ ىلع كاذف

 بكاوس عومدلا ىنم ىتم ىتحو *« بهاذبلقلاوبلقلاىوادأ ىلا
 تااغ ىوشااو ناطوالا نعدءد و دي ةبرسغو لذو داعإاو ىارق

 بئاسملا هدهد نأال ىوشلانم *« ىوهلاف لاق ىذلاك الا انأ امو

 بئاونلا هبصت مل مركى أو * ةبرن رهدلا نم هتناصأ مرك
 رفاشلا لازغلاب ىلو تلغُتو * ىونلا ساكى ةءرح دقىراب
 ىرطاخ نم هتاف وأ هب نئماف # ىلعلا اذان ىرظان نع هتبختو
 رحاشه ئدبخ ع نم ري تولاف 3 ىعحر كيلا ىحورذفت الوأ

 لاق مال قا ةلَق د كلام« نيح ىل كو ودعر معا ىلا نيدلا صا

 ارك ذبل لا ف ت> رح ناواذه * ىدلخ ىو ىم«ىف ىف كارك ذإ امح

 كالو نديعللا اف سودا ىلع + ىمكتحاف تشم اذاك دضوى 2

 ٌكاباو قاشنا رّشحلا فى لوط *ي ىسع ٌكاوغىف ىباذع نم 0

 كاان نمالا كنس اف د“ لم ءامصلا فطع قورج كيف ىف

 "كاران اكاخلا ريعس توكل الا « فلتاذ كل ف ىنوكل ثابت

 كابعأ ربلاو اقولا اذ ع نع ناك ام د« افرمس انقسمت دف كاسل

 لاعرم بالا نا مولا كنهلل * هتقرح لصأاب لقأ ل نا مغرلاب

 كال هللاو الف انيست امو * انيلايل وأست ملف انواس امهم
 كلامسم ىدعساب كنعتا امناك * ترمذ> اذا ىركذلاب كاتم داكب
 ٌكلانفر عام انا تيلابو ود“ “2 ائموادو ام ان كانذرغ دل

 ىلاكشا مي ريستلا ملأ نم ماقف * ىلاكشأ 1
 اتراك الا * ابعاوف ىلثم اعشاع هتدحو

 ىلاو>لأ رع-هلا موسر نم تريغت + ابعىوولا ف ىللرغهنمترصدق
 ىاكشأ لاكيشالا ءازعت كف + 'امالخ نتا [لكو كك فت رض
 ىلالا سكتالارهط اموامعو *+ تفر:اولاكشالا اهل ثثأ ذمو
 لاغ ىتعوم اديوسل هلثم ام * بهذ ىلع ريدك لاخلا اذبحاب
 لكابح ىثمىشمأ تفلتاا نم * ىبكرتتل ىلبلاب كلرعش لابح
 ىلاو اد ضاق ىلع ىناقرحاو * ىناثىلءلاوادغدق ىوولا ىضاق

 ىاسبلا نم ىلسيلاب ملعب هللا ا« اهل تاق هللا كال تولس تلاه

 ٠ ىنبأ ثينأ

 هنفسلاةنراقمىظرأالو ف ضغب ريغ نذ مكبح رنا

 هيفنغلو بالكل ناك اذا * ءامدور ودوسالا مرت حمو

 هببتسشا ىبلقوهكرتاس * ماعط ىلع بيبدلا بداذا
 هيف ريال دسالا لاذاهق # بلك فاخنمدسالاب رشاذا
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 تلحلا دعي عرضااىف نيللا در اذ نم * تقولاباط ن آلات[ 3:نونحُكد لهاولاق هريغ

 تاكدلاضعل لا سشااناكلاا ىضعدق دع تالهلا وس ضرءاولالو ىذرعنءا 9

 هنعهللاىذر ىذاشدلا مامالا مالك نم

 تاق اذ هام ىردتأ لامك

 مسنباتك اذه لاقثال

 0 هءاعدللا ىل٠ صر

 نمدحأ ىلع صام لضفأ
 امو رص.ةىدحيىلا هقادع

 كإ دعب اكلم هثراوتنائلز

 تاك كلم لكو نآلا ىلا

 ناصر لقوة لسع

 مادام هنا وأملا ن ءاندادحأ

 لازالادنعداتكلا ازد

 ةيصولا هذهتاو انمف كلم ا
 رصبق اند_-نم اهانمقلت

 ناتكتلا اذه العن دق
 هبا ةمظفتو ظفملا ةنا

 هلو هب ب كرابنو ملظعتلا
 ىراصتلا نمدحأ فرع

 كتزعالولو ندنالا اذه

 قمت :وىد :ءّدَتما ركو

 كدءاط ملكني دوكلةعب

 هتمطعوهندسحءاف هداع

 ىلعر ردسقألو هيثكرابتو

 ءازحأ عيطمتل هنءارسق

 السلا كولن م هفويرج
 ةلاسرلا هذ مب ترحو قتعااو

 برغااكلم نين ةنداهم

 هلا ثعب ىذلا كلملاو

 هللا ىكو ةدمديعفشتسيل

 مخ دمت نيل -ملاىلاعت

 هرئاط ع.-وبابلا ةمئاخإ)

 باطتسم لا

 ببي رغنمولوةأ(اهاوأ)

 قطر غن ىذلا قافثالا

 هاكحأم بايلا اذه الس

 ريثك ن نيدلادانع خيش ا

 ةياهتلاوةباديلاه راف

 هللااهفرش ةكعالح رنا

 لستغما هيا هع زىلانعت

 نسمح رخأو مزمز ءامنم
 هتنز بهذ لم دهدضع

 عم هعضوفالاة:منوسج



 راكلامث رغلا لول مضعب
 تدب نرسل نماعللا

 تأ ب رغلا كلم ع ند تالف

 هئتبناع جوزف همغشم

 8 غ رقلا لوأماتانء ضعي

 كلان داهم اهدلاو تاكو

 ناكوهتمتتايعدموبرغلا
 لبق هب عفشتسملا ثألملا

 8 وادعي! بمال ايداعم كلذ

 أ هل ع نكلومهلايذؤموةديدش

 للاثعان] !ىلعةدلاوىود

 جاتحاف الذ فبرغلا كلم

 لاسراىلا ب رسغلا الم

 رسفهلا كلم ىلا لوسر

 بهذي ل لاقف كلذتس

 تعنوف ةضقلا 0

 ةلصم هل فاذ_هلاّقف

 بهذي كن اىكرلاو نياسملل

 تبهذ تح حريب لف هيف
 كلمىلاهتلاسر تندأو
 هنمهب را ثيضقو َث رفلا
 من رفلا كلم دنع تقأو

 ىيحأو ىلا هبعافةدم
 ماّقملا ىل-عضرعواريثك

 ىدىل علا ةءمهدنغ
 ىنقلطتسا نأ ومالسالا نيد

 كش 1
 كرس تاققف مالسإلا

 قمرك ًاوفزاحافادنأ كلذ

 نمفارصنالا تدرأ الق

 كيفح أن أدب رآىل لاق هدنع

 دال لمحل مظع سصأو

 تامل 851

 جرت كلذنسأن 1 م تلقو

 بهذا اميقصماوو رهص

 ا هذم 2 و ىو

 ابنم جرخأ 5 تهذ ند

 هنورحرثك ؟لازدفاءاتك

 ر رحةقرخهءاء قدا ا دقو

00 

 هريغ

 هريغ

 ١تات ففد ع سولملا هرب د كلاخأ ا دود ال

 ا لص ةري2 راملاك دي ىئيفلالضف ن ٠رعنزي ىئفلا نحن

 قم م- خلا لوط كررغ الاف

 « هةئالخ نعءرملا لأستال
 #* مسمي ران يتماشال ىدلعتو

 « هفراع تنأ الذ للا نمنا

 « رثمم داوجلا نا انزح ىك

 ا ىنغلاوذو اريقفىطعي نمتاكاذا
 يي ة> لغأل ثدب اذاو

 * نكءلو ىبصن مريخ نم لق

 « لقم لاقي تاب راع سيل
 « اهتقاط ريغ اسفن هللافاكام

 و هردو هسقن تاهح نمو

 * هسفن درضا ناها|م اذا

 انزل ىت ف داصت ادنأاك »4

 ريا نم دهاش ههحو ق

 مرك-لا نمىلذذ ةردق نعمل او

 لمع ددع فو رعم الو هيلع

 رهدلا ىلع ناعتسا اذ ند اليخ

 هيطع اند رعذ رباع ىدح

 ليخ لاغي تأراعلا امنا
 0 امعالا دب دوت الو

 ىرالام4_ت:مهريغيأر

 مركن مهلنا مرك ؟الف

 قئالدل اىندأ 000 « امنا ةرورضلا هللا لتاقالأ

 * ورم 580 راما كمن اذا

 0 0 ل دع مكداطم قرمعل !انيضودق

 اماظعو ارت انك اذا مأ د مدعو ىر | اذثآ
 امحاولا ىدعتاملد<# لطف د ارخآوأالوأ كديعراس نا

 امحاح كنودناك م ل2 1 دع امداخ كرا تاك رخات اذاق

 00 قو لاقل ىف“ 0 ادنعو ادلو ىل نا ٌكذبما

 لاسلاب ري عييضو ىف
 ارا كت لو هيتفرش *“ ابوت رهدلا كلاسك نا حشن

 عايض كيف حدملا ناتلعو ا ىتحرق ديجأ ىكتحدمىفا
 0 0 ثدب ند هود د هذاسؤ دنع تلا تباز نكل

 ىتمدش نم ىدصلا دصق تاق د او رصقاتألةسشلا بضدا اولا

 ىيدحل ف نكح ف كلو د ىنا اذ دعت ىضرأ فيكف

 رع-هلانم دنأ ىولبلا ىف ئثالو 4 ريصلا نم مأ ىومث ند كقارخ

 اوس دال ناو مولالب يدعو بأ هيربخوتايتشاو ىوشورعخو
 ردقلا هلا ىرأتائاجر نكتاو #« ةدايعلال موصلا رهش تينت

 رعجملا نم نيقشاعلا مث رايق + ةوعدب نيملاعلا هلا ىدانأ

 رسإلاب رجلا براش ىوادّتساك «ىووهلا نمىلمل» ٠ ىلمأ ن ا : وادن

 دربت ع هدرح نمىئاقملهو د تلا دنا جا عج ماوأس

 دم سل سبل دعي ىران تاههف 35 اكبلا عم نينالاب نلغ ان ىبلقو

 اودوذ



 هلبا هجر ىناشل | مامال]

 ١

 رذعةمسش ىذنملءّةد سدأو 3 اولود اذارذع مهل بابّدلا نا

 نفك هيونوشيم كلاذذ ا هتلح لوهجلا ناممنال
 سوبلاو ريذلا عج كنع لوز *و هل هلالا ىدقاملك ايضار نك

 سوكعم ك.نم ىأر نددفتال أ ردق لع ىرخت هن وامن اهعد

 هسرغ ىنج لاني لكشف ب مالكتلا شف. سانلا نم قوت

 حادردوخع

 هسفنفمسلابرحنك 4 هضرع ىف مذلا برح نف
 ىلامالا كل مانت ركذت د امص تبهو .ق رب حالاذا

 لاملا فدطك تناكر معلا نم د“ اهمانأو رورسلا ىلاسل

 ىدنهلامراصاانمىضمأ هلة ماهل أ ده_كلاهشماهقم ر

 ىدمس امل نا اوعقالاف توسأ ناو د اهتاكرح ىف تالا نصغ بلغت

 اهددش درولا, تعش دقو لو

 ىحسأ ن ١ اوعئالا نأم-ءزيو

 ىحت-ااموىدمننامزلاب ساقو

 تتجول ميعنلا ءام اغص ق>و
 هتئمرح امون هسا داع غل

 هَدْنَع ناتاشا ىلثم ناك اذا

 ارط ضرالات كلذ كنانه
 3 2 تا

 ىومام فاعكو رت ارج ىرأ

 درولاب ىردخ ساق تاتو ت تردؤ داع

 ىد5 44 هيل نابلا سيدو تاو د“

 دسهنلا نم عد نامرلل نبأ نمو *#

 يدع ل ايرعشلال ادوسأ اود#

 ىداص هقوذأ ىح ىركآااذيذا د

 ىدنعهماطن ءاح دق ىزلا اذاف دي

 اذام ناكححخ دايعلا كل نادو هي

 اذ هواذه هارت اء افا [ذ 0

 # ىو#حامرهدلا كو اعامحا كسا

 ىواسلاو نملا لك أئاماا اموقو * مسمتوق نولانءال موذ فارشأو
 ىو ل اًضَقلا ص لع سلو 5 قداس قنالبلا تايدل ءاضق

 ىوكشلار هظ موىوأءالريصت دي هذرصو نونا رهدلا فرع نأ

 درسفنم تنك امااذا داشرلا قلث د اهتد-و سنأتساو كسفن. لأ
 اد-> اىرن نم ىرئالانتملو + ةرواحم تناك ال عابسسلا تيل

 ادبأ مسهرش داهب سوا سانلاو دب اهضبام ىفادسهتل عابسلا نا

 ىداؤ_-ذ ننأو اهل تاقف ىنرت أ هون كذرط مراف كداؤف ىفانأ
 ريما ىدذع تلاقف كلاود ىلع * اهل تاقف ىىععح امض نم تيمنا

 تمرحو مرحريغ نمىد ثاحأ

 00 ند عاشلا تامسطاب هللاب

 داع عارم تاق نا كرثأ ؟ أ

 اند

 ده

 اين

 رنا ند ىايلمأ نكح ىالمل

 ملا اذاىفا هترانز

 هعفتب فمك هيلع سلق + هبحاص عفن 5 ركذارأ اذا

 اهماثا ىل_ءانامضغ لاز الف 35 فريشع مارك ىنع ثنضر اذا

 0 دولا او لاملا يب لخلاالو د لبقم دحلاو لام اى دوحلا الذ

 ملقلا اوساط رقلاونءطلاوبرضأاو 3 ىذرع 3 ءادءيلاو لحالاو لخلاف

 /( ةالم -ع)

4 
 م هنأت اعف مكءاعو داومسسلا

 م ىسام لعفاس

 ريعتنا زاقلات كر

 قام انا ءاله ناف

 نيك م4اتو؟ اب رو
 ئدح ةديكماومزمنادقو

 انيلعاو دريف مهفلخ ىوسن

 انءارونيمكلا ع
 انعم دعب؟ ىقىس> فقوف

 دح أ مكسنم لتقامانأ الولف
 دحأ :م قبامانآ الولو

 كلاارك ذ ىلعو .(كونأ)

 لاج قريسخ ًارودنملا

 ب وة! نب ف ول نيدلا

 هظفا ن م ةءارق 5 ئسرنملا

 زا كنا

 ثالث ةذسلوالا عسر

 هد امع. هسسو نيعي رآو

 لاق ةسورمملا قدمي
 ةاضو ىضطاق انذار"

 رون ةروصتملا رك اسعلا
 نيد هللاد.عوتأندلا
 ى راصنالا غئاصلارداقلادبع

 ق هيلع فعءارق 5 : فاش |

 نيرسشعلاو عسب ارلا ةعبجلا مون

 ةنسلوالا 5-0

 هئامعيسونيعب رو نين |

 رغاط نودساتل بح مث 2
 ىثدحلاقةسورحلاٌثمد

 لسع نب جحاق نب نيد فدس

 تاكوئرونملا ىكلل اهيا

 م ” المع ودود ١ ارا نم

 هلومولضفووسبب دآو
 مول علاىفةنسحتالاؤس
 ىثعبلاةلودالاوةءلقعلا

 نيدلا فس روصنملا كالا

 لا لاعئهّملاهجرنو وال

 3 ده دو هم ل2:ب رغل انالم

 تءاف مدنع ثقافةماس

 نم برغلا كام ىلا ةلاسر



 0 يي | ا م نكسر دس كاش 11
 رقبلا نمالا ٍدحأ م-هدعام هب مهحمعنلا]ز وموسلامهموق هريغ نءلاق لاشا-هناو لاف
 ري-ءاأ نم اذه بدأالب بحي * تنجح الب ىهز مرك البربك ه-رختالقعقىملا اذد

 3 رخى تم هنافماشاا ىلا
 7 تفلقل-ع ا

 ارخؤم قع لزب , مف ةريبك
 ةدمسيدا اذبم هدتع

 نطلاتو داما ف هنامح

 قزرشالا كاملا هداومدست

 ايدام اك نوم كد * ىذالا نمثاهلس بت نأ تمشاذا ىبورلانا

 نيل سائلاود 1و سانالذ د ةلون تاس 0 واطذيالف

 0 سانال نيعا لذ موقل « اهياعم كيلا تأ نا كانبعو
 هرك ذ عاش ىذا رمال | نعىلستلا ىف

 ددأ هبىرد نأ هركت تاكوأ ٠ 1 قرش اذ

 اودس>اموداس>لاقام كننزح »نب الو واسلاب الا هلداقت الف

 هيلع هريغردتولع نع لس دلل

 دناعمرهد رهدلا اذه ك.ءلع +« ةعنر كلريغ لاث ام اذا لست

 دئار جربو هل هدسذف هدف « اسقان عفرت تيما اكسناك

 رطدت ص نم ةمالسلاب منهما ىف

 مست فواخلالك نمتازالو * افران تنك ىذا صالا ند تلد

 مصعتو ر ومالا لك نم كطوح هلال لح هليا نا كلنمف

 ميمو هطو مماحو مكس اع * ةس:+نيسايف اراطخنا شخت الف
 نعم ىل ل دعب ناك د5 * ةرسع ادق اراب ةينغلا نممودقلا ىف

 نه م كلدنع تاقلاف د تاغمربغ تد ةذم

 نطولاو ةيضالالام 5 ودعلادعسلاب نهمذ

 دئاددلاو تامهلا تفواوح رب نمف

 دحاو ةرغماوتالا نم ىسحو * ىدعوهىذا'ايندلادحاو انأ 1

 دئادثلا تتوو امهم تقول .« قدعوىنصح- تا ىسفن كل ادف
 هلملا دنع قدسعو #« تايئانلل قدعاب هلم

 نحال هدعب ناعا ساو تامو

 رداشلا كلملا 1ث لحاعت

 ىلا هنعابثان قعق حب رخاف

 ةثحبوا مهني ترق ماشلا
 قرشثلالا قعةبرسهف
 ءىعع ةعظعا اهنتغلالعو
 ىرذراتتلاركسعو تازاق

 ا ةنكع الامزيمل ملا ىلو
 ثالملا لاق أي مالا ناكسذ
 للاعت هللا هجر رومنملا

 ابك2درو نهد ةنذق هسا

 ىضاقلالا نقل

 ا

 همهلاودثادد )!ثقو *ئ در اعدل كن روك ذملا قده ىلكح

 ءاذغ همشحارقاوسنم لو *« ه.« ضان رف فام نمانا هلام انمقالتا ل لاق هد ودل

 هاحر اوس ىف قاف هللاوف د#ئ ةملمت او صأ فقاضاذا انتو عتعتت مت أو نسكت

 ءارءالا ىلع :رفلطا اح دملا ف

 رأت نهم ا كلو ةردو نع * همدداع ْنم لك لذ تازال

 رفاظ ىداعالاب كناترم 5 0 الثا مرعب سدا كلدعسناس و

 را كو اوكلاتود اهعانام د ادب هل ءاروسلا ىلا دع مب ب

 بورهاابناراق 5

 5 هحو را نا
 ايلف كاذإ تنطقف أرب
 7 اي هو اهاع ادغن «* تاس تارقالا هل تناذ سشاىللاق هيدي نيدترمد
 لزت م 1 هه اذكهالأ د هد مرام لا ارداب نهم هريغ م اذه

 لمالا لك هللا كغادو د ى مشت امرهدلافتاندُقا مهواش , اهثجأي ربخأانأ |تاق
 ارج باقلالءادو رس ىدك د ارم سبا ىوهلا نم ىأق جرح هريغ لح رجالا مهأ سدل

 رصد د وربصا ت اًزاقلافدحاو
 اردن تةدعادقو ىربص فيك » ريص كغ ىلسدل ردنلا اهيأ

 ارمي نكح نا انيب اهذاو * ارطس كنييسف نسالا بتك دحأ هسمادق قدا تامهتك
 ارطق عمدلاب تايثلا لبد و *« ىككاب راص محن هارسقول 3 1 ا

 رش 00 ا ا ف ل رت 1 .هلا لاذ ددع دع اري ةىلاورفحاف تم انا اب نسم تصلخو
 : : 1 2 00 نادارأ عرسكنا (انذ)



 هريغ

 اصالا رضعلا قافي باوج * ىدنعناكل باوملا نسخولو
 كرت لاح ىل-ع سل رهدلاف ه4 تضرعة بكن نا ىدسا- نيءهنال

 كام ىلسع جان ؛ىرذ ىف ةرانو * ةعقبمت< ار وطرتتلاك لخغلاوذ

 ناوهلاب ىضرب سالو كدا * ءاقج ىلع مةياال ىلشمو
 ناكم نم اداوسىلا ثلحر  اناوه راد نم ترصبأ اذا
 ىناو ريغ ةهدنلا ىف ىدحت * ىردق تفرعو ىنتمرك أناذ
 ىفارن الو لارأ الار و هد + ىنم كيلع مالسلاف الاو

 ةنس“الاو انَعلا نيب *« ىدنع تودأ توملا

 هنعأالا ناءطقم * اعارس ىرحت لحلو
 همولاضف ىلع * لذنل نوكي نأ نم
 ىنارن نمل هيف لخغلاو * دلك ةاناكمىدنغ

 ىناكم ىربالنم ناكم * ىنبعب ىرأ تأ ىنتأال
 بعد رئاثتلا دعب اهعوج رف ع ئذالا نم يول اا امدح ىلع صرحا
 فىعشال اهرسك ةحاجزلا لثم * اهو نم تلخ اذا نولقلا نا

 لضغلا هداول هل-ر أو ىكمريلا ىحي هلافامم

 تييحلا ءاقل دقف ىلع ربصاو * العلا ٍبالط ىف اراه بصنا
 بورعلا هوحو همق ترتدسأو دع البق قالك اذا ىّتح

 بيدالا راه لبللا امئاف + ىهتشن اعل بالادباكف
 بيع اب لسبللا ليقتسسي دع اكسان هسحت ىتف نمو
 بيدحت شعووهل ىف نايف *« هراّتسأ ليا ا هيلع ىطق
 ببقر ود علك اسم ىعسسا ع هنوكحبرم قحاالا ةذإو

 (رسلا نامتك ىف)

 ملي لرهدلا فورص هندعبأ نم * مل: الف رذعروارهدلا ةومنف

 ممه ىلع لبن نعرص#.الو « ةبترم لك نع رصقب ىلقح
 1011011110 ىلءنامزلام ادامتمصلا مزلأس

 مدنلا مريح ىفلل ىفلاث مح ب هلتلق تكلا ىفمئال ىتمالنا
 ّق بأي لذق فكوك<و ى 5 3 ىدلغقو ىرس دوج دىرس

 ىد قدرأ نأ ى مس ءادالو دع ىدقد رأ ىرارساب حونأذاف

 لوس مهرارسأ نع ان الو 0 فرب رس لاجرلل دبع تسلو

 مايض ضو ىشنإ سائلا دنع لرسف دي اه ١ر.كي سفنل اف لتنأ اذا

 اثيدح هدملا ىمفت نأ كاف 5 هسقن ةرب رس مكمل ءرملا اذا

 هاكلا ٌودعااوه ناسالا نا » هرمثنءذعت-اوُكناسل اغفحا

 غداللا باوصلا كا حول انزو * سلععتقطن اذا مالكلانزو
 مجاذ دعس قطنلاو ىتغلا ىند علطعدوعسا ادعس نمت عملاو
 ااه هل لاشع ىف ريسصو * *هدتمأ لب كرسي ريت الو

 نأ ودسلا لدم تملك الوأ ج ارم شغفنلا لث”تعدوتساأذ

 ىنثاف بالا ز وام رس لك * ىبلقرهدلا ز واحيىرس سيل

 لعاو شرالاو زوابثت
 ىعاتالا قلعت طودق كنان

 قاف هدعم هلأ ع نكو

 سم ند كل: اع قاعآ 8

 ىاصتتلا
 فيمثالاك للا ناقفتاق

 ةراز وىاحملالعولتف
 كلما ورصانلا كلا همدخأ

 7 شوعلسلا نا

 -هتاذاوهنادكأو هن راقأ

 نبابئاعن لزب و لاكذلا

 ناك تامىيح سولعساا

 بي رغنمو) لاقاكرمالا
 كلا نع ىكسح>ام ىافنالا

 رضنلا ةيقىلامايالا ضعب ىف

 ءارمالا 0 ةعاجووه

 قى ومو ملال لذ
 عدسات فاةدخ نبواوص هل

 ناسمرلا نم فارخ

 فارالا ةيثب قرفو ءاضعأ
 00 و ءارضالا ىلع

 انك امل 3 مل هنوشد و

 لوالاىفان اواندالن قلم:
 ىذلا فو رانا ذو ماهم

 الف هدسوداوشوهراتخا

 ءاره الا بلط ىهتنا

 فدكلاذخأ م هعماولك أيل
 ةمضدءارمالا تاكأو نيعلا

 هاقن ناىلاهدرحفّدكلا

 فد ناىلاالبلق هكرتو

 راذلاىلءهحوأب ل مان

 8 0 م قذر

 هد نم هاقل' و ا

 نع ءارمالا ضعب هلاسف



 : مهلا انناطاس قاسو

 هريغ || اكدلابجلا كدنالمخ

 هريخأ تراسذنم لرتاامسقأو

 هريغأ 1 | اكلم رغالاوك ريال

 هريغ ا ىلإ دة ال1 ىف

 هريغ أ كلا نااعا لارا هم دعا

 الذ ءانثأ ىف فرشالا

 هريغ هر دب ىلع ىلاعت هللاايهفف

 7 لرتي م/ولاتك مالا ناك-ذ
 : ألد لاهمعد الوارف مهيأ

 هريش

 ا برطبو هلوزت ىدا ٌوْهِب 4 ولصق ءاضق نم ناك ام لك
 ا حرفأ شيعب امون ىلثاام < او و ىبلقل امو مومهالام
 ( بردتال نممايالافرعدالف ب اك اخ امولت ال الهم ىل_.لخ
 ليج اؤفل بولس الو « هنيثدبانبا !ابوذختلك الو
 0و « ةءطاقم ىامحأ ىودوعام

 1 اضر رم نجراائذرلوقأ * ىسهتشتهنلا لعاذام 1 ليقولو

 اهمن اع ن «.مالا ةيايصلا الو 5 هداك نمالا ىوشاا معد أم

 ل « حباس جرساندلا ىف ناكم زعا
 هل.ةنمىذالا تا ثلذع دع نا عفد هب وحر نمبر

 دشن هللا هجر يناثلا اتاماثو || دمع كلذ رقداو اكلم
 اذه انمو» ىلا ىلا عت هلا

 ىحن ىضاقلا لوةيهيفو
 هريش

 2 رهاطل اديعنب نيدلا

 بربح قارفوأ لام ةيزر *« هلرطصاف اذكه الارهدلا امو
 كح هنا الا بأقلا الو اع هسل ”الالا تاسنالا ىعم | امو

 مصدامناسنالاب سكي ءامرشو# هن قددصال ناك داليلارش

 هرسهنلا سدق ىلمثلالاقو 0
 لصف ال ىلا هنيآ هنمكن .

 مكلحاس ىف فرعشالا لزن
 لصّدم عهضإ هنماورشا

 ند ندإا س4 لاقو

 كما ناطاسل !!ىو هيفماغ

 فول ني دل حالصرم هاذلا

 ! هللا امهجر بولأ نا

 ا

 حالملابا,ةادقناكملم
 || فسو اذو ليلخ اذهف
 مريع هلضفىف كلثال ف-ومذ

 فرشالا اود لم ءاحركسو
 هريغ قاغتالا بي رث نمد)

 بحاسلارب زون ءىكحأم
 هريغأا سوعلسلا نب نيدلا سم“

 هنا كاذو ىلامبت هللا هجر

 ةرازولا هملا تراصا

 هريغ © بلطت لسراهنف نكمتو
 هندومو هّتيدح ل هأو هيراقأ
 هريغإا هلاحا مهاكف ماشلا نم
 ادحاوادذثالا هءاووأل حو

 هريغ || ىلع فاخ هتاذ هن راقأ نم
 | روذلا ىلءقذاون لوهسفن

 هريغ || هيلا بتكلب ماشلا نم
 د باذه امهو نشب

 هريغ

0-_- 

 دوسلاو ىرزلا بام تسل دو « دلل ديعلا مون سانلا نب 0

 دوعلاوناحرلاوحا ارلانم ادض + 35 لذي نا واحون تدد- 5
 ديدعتو حونىلاك يفتر و #3 مهدرعباو رمدق سانلا حصأو
 دبعلا ف سانلانبد وىيبناتش « حرف ىف سانلاو م رتف تحد

 هارث باط اًضأأهلو

 دعصلا دحاوإ او هيدر ذامو د 10 ياا طوال علا ف نسأل )ا

 دح| "أ ىلا رظنأ ملف ىنيع تضع دع مكحنر ع ال 3 كي م |

 د ا دسعلا نا ا عج الاقذ + امن [نارخدو+اواذعلات اس

 دلو 31 دلاخ الاقو ىلع * الو اظتمف اك الوم نمو تلقذ

 لوزال كلاس نتاولوزت ىوخر لاب- نانطأتنكو

 ليست مدآ نيا لاوحاو 4 بال_ةنا اهل يواَعلا نكلو

 د_# ل ادعب نما.هشءلهو 4 18:[نابحدوم+لاوادنلا ثلاَس

 لد ص نإ سند انامحاف دوا » انوذو اعيجانتموعن ١ الاف

 مدع هم ركب اوعمااست  غاذامار كلا ءانمأ او مارك !!اوناك
 اومدن دقوا لاعاد ردقو مهتم * «ةقثوخأ هيلاقيسفج او عم :

 اواع اذا ىطعملا ىلع نو.تعب و * اهفس اطعلا نو راثنب موملاف

 ىرتشملانوفخرملا عفارتو + رهوملاردق ط-وحاج لا عفر
 رفوتملا زفاؤلا ردق طب و م اسقان عفرت نازي ملاك ل
 هنع تكسو ىلا الاع * امونىلع هيفسلا جرخاذا

 هّنم تفحو هنحلأ مار ارزءو +« ءاقتا اند هلوكت نطن

 فرش مريغلاذنالا رشاعمو ب اف "رشم شاع فا ارشالارشاع نم

 فءتملا راح راص الر غشلاب د اليقم سيسلتادلل اىرتاموأ

 انل>و امركىذالا ل ججأف د محو مرك الب ىنبط اخ



 ىلع ىو ادب نكت هي ونذلا نم تئص نأ

 ىجر نم اوطنقت ال + هلوق احر نكحل

 ره دلا م> اع ضار ىننكلو <« ىرت5نوك تأ ىدعةناكامو هي
 رهق ا تكلو ضار اممم ىناف * اندووع تناخ مايالا تناك ناف
 رحاص قى ولذن املا 5 ةسيمك الا ماي الا هذه امو

 امدعلاكلوك_ثاذاريةءلاالو د امنعنانيكسملا م-رتال 2-1 هريغ

 وحر 3 ف اجر نمنجرلا محرب اماو *+ هدجر نجرلا نم

 نيطلاب نيل عرورتلاس دل« اهتني زوايندلاب عفرت نماب 2 ةبهاتعااونأ
 تلون وأ تان5أ ل- ىأ ىلع 5 ةنتف ءر 0 ىلع ندا اما الآ هريغ

 سانلا نع ىنعت-انمىيعلانأ *يمح .رىذو ىف رثكذ لك نعنغتساو هريغ

 ارح تنكح دعنق ىنأ ولو < ىنتدبعتسسساف ىيءاطم تعطا ريغ
 ابوةكمى ثمدباب ىلع - ىنا رادلان اجاوب لاقو

 ردقعلا كلذ ىلع ىلا انعئالو 3-3 هإةعردق ىلع 0 اطعخ

 ملفي ل نم تب دف لاقوايح أ ههحو ةرخ تاط.دلا ىأر اذاو 18
 د>اج قالا ركنا نكلاو وع 4# هياو- ىدبأ اسأر قرسطاف رم
 اكلانه لاج رلا اهتقال دئادش د مهلا لاجرلا نا وأ رغغإ فو هريغ
 هدضاعو امح تمدام :ةرصانل د ىرصات فعدق ىلع رص «ىىفاو هريغ

 لاجاوناسحاسانلارثك نم هي هي عيبقلا كرت نمز ىنا ىفا
 لعفلاب ةلاةملا ضز اما الا هع هنو سبل لوذ نن ز امو هربغ

 فرصتمريدغ دعتماهاعنو د« ةسزالءاهاابالرع» لاعفا هريغ
 فلآ الو ءاب الوو هاو ريغ نم د هتك دعز ىهسح لتعاف ترصه هريغ

 ماعلا ىف راونالا كل تلت ددف + هعئاص عواسملا ىف كل اديىتم ريغ
 بحاصلا سيف هيتولاذاف  ةياطم راجلا عم رامجلا نا هريغ
 قفننا ةريةؤتنأو *« كيلعلاع نكاضو هريغ

 ماعهااذ نك و ابلا مزالو# هناعاسو لالا متع هريغ

 ورعالوديزل ليم لقب: ملف < هدوج مالعا لقعلا رونب تيأأر ريغ
 ىددعنمزمصل !ناكو تعنق عنع #2 ناوتركش ىلععا ناهنل,تدضر هريغ

 تاسعلا نع لو ريال نم ىلا « امون ىوشلا ىوكدل ىتغتالو هريغ

 ترغت ندكف ىلتىف كلبحو *« ىثىف كلركذو ىمهوف كلابخ هريغ
 بيقر بارتغاو بيبح برقي « ةءاسادعب كليضرب نارهذلا ىده 0
 ىدافعا كت انءىلوام « ىدعق كيلاو ىتحامدعبتأ هريغ

 (ةراي زل لالقا ف)
 اكل مرسول ىلاتناكترتك اذا « 1مناةرانزلا لال قا, كيل

 جارف مهلا اذهل لاوس نأ « هب تيابام جرف مولاح رافأب هريغ
 محن ىف هنم لازملا ىر: + رح لح دعاسال نامز هريغ

 توهمال بطخىأو ناوف * ايعص ردقتااىف صالا ناكو هريغ

5 
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 اهف بكر ىلا همام ا إ

 قرضق كلما ن رم هس

 نمرصاذلا كلا تاطاسلا
 نمةمنامإ! ىفكالذو قس مد

 سبب رغنموهرءانالثلارام
 هذه تناكاف ىاقثالا

 اهف بكر ىتلا ةعاسلا
 اكرصانلا كلا 1تاطاسلا

 3 خس !اهتمودعس ةعاس لا

 ىلع تامنا ىلا كاملا ىف
 مدا ميراتلا ف هشارف

 نمو) ملعأ ىلاعت هتلاو
 ىكح ام (ىافنالا تبرغ

 ناك هنافرشالا كالا نع
 ىف مايالا ضعبىف اسااج
 هردب نيب ءارقلاو نادمملا
 فدرشلات ارقلانو رش

 سلبارط ريصا# نووالق
 هذهقهلي'هرصن تل !لاعف
 سابارطذ_2أةعاسلا
 هاوفالا الموهنحك اذ ءاشو

 الاض لآف عاممالاو
 تدر و ىّتح قد رطاا فا سم
 ىف سا. ارط خاب رامحالا
 ناكف ةروك ذملاةعاسلا

 في رشا هذه ذاهللا هغشك
 000 كولملاناب

 ميشلا تارك هاطل ا

 ىلا فرشالا كلا ريسلبق
 ةنس لاوش ىفاكعراص>-

 الثاق نك نيناعو عسب

0 
 امعنوإ ملاذا دق

 مامي رتالااو.دتأو



 لب اطناح هملس ىث» ثادارأو

 ![ طامسلااودم مهنا قفتاف

 تكل | 6
 هلك ل هلا جام هيدخأ

 ملك الا نكيرلف نيعسا ايف
 لسماكلا علب ذارصبلا

 ىفءرحخأ ماعاد لك اف لدشدو

 لك وكلا 'ربرسم ىلع ساحو
 ناه ف طا_وسلا ماعط

 الل عذلا تازر الا متم

 لعفي امم لدم دب رب

51 

 نمو) نولدس مهو

 ضعبنا(قافئالا بي رغ

 دعد ركن ىاروعتملا كالملا

 كلم امهوصوةلاهيوخا

 ةوكاوروك ذملارودنملا

 نابعدو فسوب وناضمر
 مدقالةليع» اوجاحو

 نم دج رصانلا كلما
 سأ كإملا ىلونو لركلا
 4 ملاراةملاريسم“ !لّدعب

 محلا نم ةعيمس عباس

 ةيردنكسال ا!فهعمني 1ع

 عك و توصوتد مهو

 رحوماشلا ب بئان اينطلاو

 مهريثو رداهب نارمك
 هريغ

 هرب نا(ن :افنالابب رغنمو)

 "|| د رصانلاك لا اتاطاسلا

 0 ىلع مرعامل تورالقنبا
 ِ ىلا قّشمد نم هحوتلا

 كلملا تاكو ةبرسدملارابدللا
 ناطاسلاوه سريب رغامملا

 رصانلا ةكرح خاب ال ةذشموب

 ركع قهيلا ههحولنو

000 

 . . 1 11111 دل... د 100101 الا ا

 فا

 هلك اكنامانعسو فنك لناو # هد نم ىلا ىدحناننكلو

 اداعن هل تدع مث ىل لطمعاف ع اندع مث ىل طعأ مع ىل اطعءاق

 ادا سولا نا راكلش م يالا هبلا دو-ءأام اراه

 شلاح وهو هلئذق: دقرخ و »* اهلاثبالا ةحاخ غاب نرالا

 سةاوهو هلىغةت ىذلا قأتف « هريغا ضة)و اذهاهل لوح
 معنلا الو مودن ىمؤملا الو تامقابّتداوملا نوث امو

 مودبال لءوسام كل ذك * م>وهو لرورس ىبفن اك

 « (نايبلا نسحو مالكلا فاد

 سرخالا ان كلاذوءتوكسللال « هناسو هتطنل ناسألا قأ

 ساحلا بر نيزب مالكلا نا * الئاس ابحت ع نكمل تقطاذاف

 ا قع م .هلا تحرط 5 موذوف ىداتخ ناك اناا

 لي كاس فزر 7 ادغ نال « لاس دغ موههر طخ مو

 هنص ٌكهحو ءامو * ملصو زب فا
 هنم ديال تولاو * اعد ءتأيىز راق

 + ( ةلودلا لاوز ىنع)*
 اهلاوز ىتك ظح الو سدا * ىئرما ةلودفءرمال نك مل اذا

 اهلاقثناىو جوهناهاوس حرب < هنأريغ اهل ضغب نم كلاذامو

 مهنى سعدعزو + ى-ومملعد ةتنكول
 مهردسانلافو-3م أ« لام كل نك مو

 تارمسحل هم 1 3 عرلا بلطتآ د هتمدحت تك مسخلا مداخأب

 تاسنا مسلابال ى سقتلاب ثناق «اهلثاضف لمك اقسفنلابَكم اع

 الالولا 5 راهتلا نطعاوو 5 مشلازادق ماللغلا ننال

 الاطش هتهر هاطعاف ار « انيدير+ !ىضرقأ سعل ا امنا

 اك او تاقلاوكلانرك ذنا + ىنالحأ ن ءرهلاو سلا بححأال

 اك ارا تلن لارالا كزكا نإ 5 اوني نم لارالا نحأو

 اك اوس تدرأ ابو « اك اوس نمثءاط

 8 ارت ملط ع نكل 00 اك ارأ تءلط امو

 حاقأ هو هل نم ع الا تاءاعإل سدل

 حاوروو دو * ناس و نامدلو
 كسنم اهل ذاب ترصذ <« ىنغاازنك ةعانقلات دح و

 ُكيتنةالو نامزلا 3ع * هةلح ا هزع ىتسلاو

 ثاملا هبشكوهجف ىثمأو * مهردالب سان افتشدو
 ءامسلا قفأ ىفردبلا ولع # واعتو وعست ناهنلا ثلأس
 قاعد ىدغن ىلعاذاناكف * ىع تولع تولءنا إف

 قريحذت امسلاو © ىتلمح أم ىتاح ام

 ىفدعح رمشنأ مول ف * ىريحاو 0

 قريبكلل عا ارقو د قريغسصل ىغا و اردو



 هريغ

 رئاخذلا ىنسإ 4 زغتاهكستف

 ءاتشلا همرهب خّشلا نا يب ىنوئفداف ءاتشلا ناك اذا
 ع هي . 3 .

 ءادر دا فيفح لار رسب #*ر5 لك بهذ ىحلاسَو

 ةبطع نب نجلا لمع قو

0 

 هريغ

 هريغ

 مرعأ ظفللا نيأو موقل مو5 م« هفرعي ناك دقىزااءافولا نمأ
 مركسل اولغفل !لهاوءافولالهأ دع هسلن تأك دق ىذلا ل جلا ني

 ىداخ ىو -ولاو ارح ترعذ دي ىكلامىوهلاو ادنغ تنكذدق

 مدآ ىد دالوأ 0 نه دي ةحار ىل ةدحولاب تدحو

 حاحا كل نومصتنا مه د مهدو) نذلانا

 اول نم ٌك.بضنل رظنات هلها,نامزلا بهذ

 امافءآو لحأ اهنم هتيفلاف د ةلمل هتيدانخآبرو
 حابتلا الا ميدل سلف د ايالك اودذ-مدق سانلاتدأر

 مراكلاو ىدنلا ناريد دجتاو د هل»5ثّماو ناس>الاودو1اى طم

 مهاردلا م رمل او ىلعلا نورب رخآ سانلا نمبرض ىلا ترصو

 الاثم هل تدح وام او لاَعَتنا هنعىل سبل كد انح

 الاو زىس الت انسحلا نع قو رحدحام ميرك

 ايلاخاالتاتنةيأ تضرعناف دي ةحام لنكن ملاموجخأ تنأو
 اان الا تااحلا ىف كتيلب + ايدعب كتدنو شبام دازالفق

 ايواسملا دنت طؤحسسلا نبع نكسل و ةلملك تمعلك نع اضرلان يعف

 ايناغت دشأ انتماذا نو 4 هتايح هنأ نع ىف انالك
 تهذ دق م ىأبا كبحو *“ بلثثا فيك كيلقا تمع

 بعلا لة نماهم تر بث ةعاسف تربغت فدكو

 بحو باذريةنمبيضغتو * ىبالاع ىذرت تنك اذا
 بدالا نبأ ةساكلا نأ ةس * انرلا نأ ةسامسلا نءاف

 بدلا نبأ ةوبالا نبا ةء د ورملا نبأ ةوتغلا نيأو

 ان

 د

 ان

 حابقلا مسهمنا هللاو الآ د اهبق هدنعفراغلا ىصضأو

 ند

 ان

 نب

3 

 بصوذتنملوأ تنأامو * ىببج دلبع لوأ انآ اف
 اذا 'لدابتحاعمجلانمريخوم رئاقد عمج اليغشم كتبأر
 امذللاب دهاشملا دنع هن حاب و 5 هظفحردصلا وام الا لعلااخ

 اخح نم كل اهعجيىف افالاو * اظفاح رئاخدلا فام ادغاو نكف
 ىولمنم لريو طوسم لرشو# مقلت كلعفو ءاذن كناسل
 ىود12لردصت ا ىدبت كلن معو# مدان لنك اهرك ىنرشاكت

 ىو:علاذسءاىودعتناو 5 هّتيقل ناىئاوصىمع لودع

 هلباق وهف ىنغاذ هذع ناك ناو م هلام هلنا ىلا ىدسهن انرت ملأ

 1 00077 77 ا تعدم ٠ تم + + جو سو جوج بج

 171101 7 ا دج جيجل دهرا 7 1100 ا

 ا سس ا سس سا سس سس بس ا يس يس جبع تحسس -

 كفاك و عسا

 1 0 سس اس همس 7 م ا مج تمت خنت حجيج وج دجبج بج جب جنح سيم

 قئاوةراصن أ ىلاعت هلنارعأ

 ىئهقفاو هنا ( ىناثلاواغنم

 لولا, صضا_كلا فقالا

 هدلاو وئيدإاوا :دلا ريعان

 تالا كرت هنا (ثلاشا ١

 كاملا ل رثهدلاوو هملاداعو

 هنا (مجاراا) هملا داعو

 ىكاللا 7 رم ىلع ل

 رع عبار فل والا ةدملا

 ساح 1 هدلاو ورهشدلا

 ةدملا قالا ربارش ىلع

 0 بارفتاك كوالا

 داع هنا / سماخلاا) رهشلا

 هريرس ىلع سلح و كاملا ىلا

 امهدلاو ولاّو_ثفاثف
 12 سا ثالملا ىلاداع

 اذهو لاوشىاث فهرب ريس

 ةياغلا ىلا سب رغ قاغتا

 هلرز وهنا (سداسلا)
 هدلاوو فيسبر و معتم
 هدلاونا ( مدباسلا)كلذك

 بئانالوريزوالب ةدم ماقأ

 نمو) بنان الورب زوالب
 كلماّنا (قافثالاس رغ

 ودهوذاللا لل وك رذاظملا

 هرعنالةباغلاىلاريغص

 ارهشأو نيزس سن ناك
 هانعم كررت اففا ككو
 افدو) هناكر يغص ىف رعلاب
 5 هزات الاءهبف

 ند و١ ىافتالا » رغنم

 ءاخأتا (قافتالاس رع

 لماكلا كاملا تاطاسلا
 هاخأ سدد ةناك تايعش

 هيلع قيضوحاح رفاملا



 تبع ببعل ١ قمأت لاقؤ

 ماتم ل

 وذعل او هةهس هيسفد نع عاقدلا

 نم ةيودعو

 ةعرس و كوللا لاعفأ نم

 ةماعلال ع ند ةروعلا

 هركسعىلا مس(

 ءالاخلاو زولا هل لاك

 زدو- ىرأ ىنادي عدلا

 دفاعا هم 2 0

 0 5 ل لاو

 ْن' ١ هلع منال هءارو

 النانداص منمىأر

 رجح >ىلعو د 4+ مطذ يصل ل

 + | | ىذاقلاىكح ىث>ولاراجلا

 ا
ْ 

1 

 ا

 ظ
 أ

 : نأ ناك 1 نم نيذلا س +“

 راج داطصا ءارمالا ٌضعن

 ةئاوسونز رس ةئس 3 سحو

 ا هرفرت أ الو خطت لذ هوذطق
 ١١ ودقتفا مث هياعدوق ولا ةرثكأ

 .٠ 1 ىلع غودءوهاذافهدلح

 دقو لاقروج مارمهنذأ
 .إ ةللركا هّند ار فىلا هريضحأ

 | اذان ا ىذتم اذهو

 ثان نمار روزا

 | ةدع ةغب رشلا ةنعبلال بق

 م نكت هلواطتم

 سداسلابابلا )

 | ةسع ناوافتاركذف
 تَقفتاة ب رغءابشأو
 تار تامل لا لا
 ضعبلو هراصنأ ىللاعت
 فرشالا عوهمبأو هناوخا

 م. مروصاملا كنا هدجو

 ىقيسس موا هتمب رغأب
 ىلعاسملع هيبثتلا ىلادحأ
 انالوم(لوتأ )هجولا اذه
 رصانخنا كثاللا ناطايلا

 هريغا

 ةهره 1

 هريغ

 هردغ

 هريغ

0 

 هريغ

 هريغ ٌ

 أ ناكر وج مار ناف ةنس

 هريخ ||

 هريغ

 هراغ

 هر
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 ردم هيحاصا لكو 5 لع ىشو هءاعىنثاق

 مهنان ١ نمرعشلا ف: تاواح * امغ'اكذ مهلبت لواحأ موق

 مهذااك أ || 0 شاعب يذلا بهذ 03 ىذغو هالشي اهم 1 مذ

 فيلا ىلالامو اقمض هئمغد «هرادباب ىل عاب وكم فمسلاك' ار

 قفولكلا نمتاس أزمخت هل لوذأ د ىنا مهواق اريح هل تلّقذ

 لك اهياعفاخابندلا نم 4 ْئُم «بنام اضم مذخأ

 لفق هيلع ضينكلا لاباخ “4 هنمكقت وسا املا كيدهف

  ىتظقيأ جبتلالببق * ْن هرانو ار نابع امإذ

 ىئندسف و نم ص اذ دع نهراتوأ حالصال ندع

 هضكدت ةدالم تيدملا هحو د ىناثمحلان 2 سكس ادع

 همق ف ايا هيشادو ق 5 امنولو هتلقمف اهلاعفأ

 قءامشو سد رب ىو نيدتدغ يي هلع ءأ ارقص حب را ل 9 ءا ارجو

 قشاع نول تسثك ان جا | م اهلع * تطاسف اقرمص ىوشعملاةلحو تك

 ا لالا ىرت ىح * قاساب حارلا سوك ىلءر ركح
 ق ارشاب اهتطغل اهتضر اعوا + ىعي سعش الك ترش ىبلا تاه

 ساكلا نمال ىركس كلذذ * ىنتركح-ً؟وارهن ىةمقس
 ىمافنأ ع# جل ىف * ىوهلارع رعق ىف ىنتعقوأ

 نانع ءانلاتوحدةف ىنع هوداف كفرط نانعمالغانذحت

 ناركس هن ىتف قيفب ىلأ * ةمادمركسوىوهركسناركس
 من الا نعحابسملا لخف »* ىحدلا انيلع لاط ىللخ

 ىدتءولو امادم انديص اه ةءعاسولو ريغ انثمق

 ا ل نط الو از ار ناواتستالا عاب نات
 اداك-”نأ فا تعلطا-لل د اريخ ءاز وحلا «مجرمخ واف
 ادارأ أك تامزلاعم تيرح . ىدارم ىنموح نأ الو

 باك مركال ىاء نبأ نمو 4 هيونباسجفناسالا قش نع
 نايث نهداسحأ ىلءاناثذ دع مولقأالاسانلا اذدراصدقو

 بالك نهداس آى مت دع نك انشع ىنا وكشا ةنئا ىلا

 يف _هرد انأ ا 35 1 ا

 تنع انك ىسفن ادع مل 5 اهف ثتثءعإ هاودولو

 اهقلال ا رردالا لك يات كر عنك

 ىذم دسقأم هب ىست: د لحاع ريغ رشداو

 ىذرلا هقاوعى كل دوب ططسم صأأ نراذ

 رئاصتلل ةلبء رئافدلا مدح نا

 رهاولافونصنم « ساق لك توح دق

 راغ :وضامب]زحجص د تدضذو ادق مولعو

 راحو دسعبو * روءالا نمس.عو



 مخ

 ماركلا باقر ىدانالا قىوط 03 ماسلا باور فوط نم نسحأ

 دعاش كَم هلىسمأ نم باءالو دع هوم دعب هل ىت نم تام امو لاهو

 ءاجرلا ىلع بر وذهللاف د ىّد رلاب فوعراو ورح هال لاهو

 ءافعخلاب قذرلا باوثلا ريخخ * اورح َْ ْى اوتذراو فيعذ ىبا

 تالظءلا هعفنت سيلريبكح نيش <« اهلثم ةيزرال ةيزرلادا لاقو
 ام رحتم وأ تنش نااج رح نكذ ه« ناكوه اس ىلعالا ملةلاىرح لاقو
 ىرع نم اذا الع سدتقأ لو ادب عنطصأملو مون ىتم ام اذا 07

 ناسحأو ريخ ارت تح« م-ةيحجب ىلؤعاي ةسيبلا م لاقو
 مكلف نم هيلق فام لعجاو هدنءاع لاعأ نلأنال لاذو

 ىدنع مسملاو عدنعجو رو * ميلءناكب ب فرطو ىداؤف لاقو

 ردك هوؤص اموب عل تمس الا كد رسمما سشسعئرمال قصاخ لاهو

 هينملا ريسغ لاذ دعب لهذ ض هي رالالمكت املكت لن دقه لاقو

 توم نم دال نأ ىردن كنناق < تبمكنأ ىتم ىرذنال تنك ناو لاتو
 ىضوموىلعوفاد آو ىلذغل * ةمزح عرب ملرهدإ تيأراساو رخلاقو

 ىنصات تئامرهدلا فورا لقف# اهمكحو تا ؟انلاروح تضر

 نوم بولطحلا تاعوروزعأ « ىتناردي لو ىر_هدؤركنت هريغ
 نوكيف كر بصلا هي رأ تب و +« هؤادتعا يكب طمللا ىنب رب للفن

 لهاج ىنا نط ىتح تلهامجت ب ايشاف سانلا ىف لهجلا تيأراملو هريخ
 لضاتصةنلارهظ: كاف-أاوو * صقان لشخفلا ىديك ابعاوف

 ملط هنمدو:: و ئيلالمعا دي هلط نمأد سلف نامزلا دْكِف هريغ

 مهماذه نوك ثيح نوكش * مهءارو ءانحلا عم ءافولا وذ

 رارحالا ةوادء نامزلا قاخ + املاسم تصرح تاونامزلا سدل هريغ

 رانلا كاةءايض عاعشلا اذه + رغم بيث ءاشحالا بولتو

 رادغلا نئامللا بابشلا لط * اذبحو ىولا بيثلا اذبحال

 راغوالا نم مهر ود صت بك 0 امرح ىدتتاع م>رال ىبا هريق

 ران ىف مهولقو ةسنجف * مهتويعفنهنلا عيينص اور
 هناشب فراع ىرما لكس ا« ىنللنال مال نملالوق هريغ

 هناوأ ىف لذلا لم ه« اهارث نأ سانلا مرك نم
 هناوأ قم سخوىرثتنأو »* ريسمالا ثندآ مل لنواو#ب هريغ

 هناح احنه ءرسمللو * تعددق ةحاء مهلتاتف ْ

 هت ] م ةرورضلا ال ولو *« الخلا فينك ىف ال ىفاو
 ىرثلا شرتفا نع اررثلا نسأو * هلضةسابرلا ىتِس لخ ىذو هرب

 ارخلا ىلعمامغلارطقل ران كف * ىرطاوخ هيلعاردترنغل
 بذ+«هيودلام ىلا + ىتغلاو متنلخأو تدعو هريغ

 بذكلابىذكمتيزاخا + محدم ف تبذك تنكذقو
 نابثلا قيزع يسع + دعس نع اح واو همم

 نالكلا دنع نم رارخم الا فرصتي اذكه
 1ر22 ب بسبب ا يي جب با

 الغد )

 هم 4 لاقق تاورع نا

 أني ىلع قسح كلا |
 قشعأ تيار _هبلاط ]أ
 ني_تمؤلاريمأا يلام كنم ١

 كرما كلت ىنتد شن أول
 الا قع كلدشنأ لاق

 اناا منلاف ىنترحخأام
 اذاتاولفلا ٌصع: قرسأ
 الايح بصن دة لج رئاثأ
 لاقانه دل امتاقف

 عوملاىل هاو كاهأ :

 تدصالم زهىلامحتاصنف :

 انهدعب وانيفكي أم مه

 تلعفاذهاتسرب عودا نم
 ٌكعم تا ترآ

 ىلع أيش مهلثبصأو
 نحناضنوبق عنلاق ارح هنم

 فةسطتعتو ذاكلذك

 رد نانج رفن لابحلا
 , اهتلط ًاواهلف اهم' ا ىفردبف
 اذهىلعذاجام 4تلقف
 اهرمثلاهل ةقرىئتلحدلاه
 لود أ ثناو لمان

 ىتنال ارث الى با هبشانأ
 قددصا هيشحو نم مولا
 اهتاثونماهتقلط ا دةول |ودأ

 قءاط ثيمحام ىلءاإتناف

 بحاس ىتح (اهعباس)
 كلملان اباد الار_هز

 امون جرخخر وج مارب
 سحور هلنعف ادم تم

00 
 نعلزنف هباضأ نع عطقنا

 0و هس دنا كح
 ىسرف ىلع ٌكلسما 4كلاّدف

 تنافرا+ اميذ,لغاشتو
 ئىارلاى رف ةتاغتلاه نم

 هسرفراذءرهوح علق
 لوفلاتوقان راذعاا ناكو

 يمه وزو مارج



 2 هنءاح لاسقذ زمطبلا اذه
 رخآلادو || مهدي رأ لا ةةناماغلا
 لاو |[ فرع دقو ىذف ةعاسلا
 لاقو مم رهف مههقناطانسل ا همن

 لاقو تفتلافم هدحأأ ملاقو داعو

 لاقو زيطبلا بحس تاطلساا
 لايوأ|] دوم وامماذ_ه لاقو

 لاقو كعاتماوذدخأ نيذلا موقلا
 ١ نب ر ضال هتملخ نئلهللاو
 لاقو حرخو هدسدخ اوت كلةنع
 ناطلسلا ىدب نيب نم

 لائو || هلم سفنرب مالاى 0
 د ْ الوسماب لاو يال لاَ تحاص داعفراشإ 0 2

 1 كلولملا|تعبدق 0 لاقو
 1 ددوأ لاف راثنإ دةئاولش

 0 ضماقلاق :لاق تضر

 (اهسماخ) ةمالساا ص او

 لاقو | ناطاسلااذهناكو لوذآ
 لاقد أر. كلاباصتولىلاعتهّننا هجر

 ا طيض هناىوح

 لاقو نالآ | هرم تاكش هديب

 لاقو | رانيدفال 1 ةرسشعي قدصتف
 لاقو | هناصس هلا فامنأ ىا لاقو
 لاقو حاورالاىاهزا نمىلاعاو

 لاقو دعب راضصو هلك ًامريغا

 لافد أ قرصتادصلتقامككلذ
 رخآ لاقد ةنوكلان م( جرخو) راند

 ىخ ١لاقو مو .ثوحانلا ميدوتل

 رخآلاقو قداصخ طساون مب رّملاب

 رخآ لاو ىنيفاريثكاش>وهقبر ُط

 1 1 || ارذاو> نمةراثم لانه

 رخاالاقو انطلا توردو ةيشحولا

 رخآ لاو |[ قد رطل اكلتىف اهداصىجلا

 رخآلاقو [إ] ن الاىلاةسقابةراثملاو
 ىخالاقو نورعل ١ ةرانع فرعتو

 رخآ لاقو || رك ذىلعلوقأ (اهسداس)
 لاك نا ةمداق نبأ كح ديصلا

 كلملادبع ىلع لد اريثك

 « اضوع هبىنبأاللالاب دوحأ
 * هموت نباالا ناسنالا ام ىلملحت

 « فرأنةباوجلا نءلوسرلاىنكو
 « هاف ضايرلاف ىرب ىلقلا
 « انحم ىرولا ف رهدلا ددح دق
 # فسأ نم توع صخاخم ناك ول

 * انْوادعأرصعل ااذهتاداس

 ب تم اذا اون رمال

  ىدهعب قولاامغا

 « كرايم كييلح موب

 * هلت اباريثب رشأف
 5 الدب هب ىسال فالالا بداولا

 * براخحال ىذلا كب ودعدشأ
 « اهلا 3 !لبقرععلا عاطقنا فاخأ

 يف ةءاسع ىّتلث ناىفءاس ل

 *# هيحاص لصو نم ةحاح هلزك

 5 ةلاسر بلا ثعب 0

 رظنام ل هنيعي *« ىنباصاروحوذ

 ىناب ىشاولا ىردام كقحو
 5 اهذو ىدب ةكفلام نكجلو

 اي دادو الف باتعلا بهذاذا

 نقل ين ذاعسلا نا
 * اهرادتأب الواباكن ب رقتالف

 فرعثل كلذ ىسأل ترفن ناو
 اقراعن أك نملكول»» لذغلابو

 ىنعام انلع دقلخ ىنك نئاو

 انزح اشحلا ىف باقلا عدوأو

 انأ تنكح ا ىأنس رح ىلع
.. . || . 

 ىاعأن ىب ثم اهو

 ى افو لعد فو نم

 ببطو حج رذ نم كسا

 بيبحلا ةفلاص ليبقت
 اعنص امب افو رعمو هلالاالا

 5 ىذلا كلءلخ ريو

 هان انآام تاف تا ىسأ اوف

 417 ترطخ ىنا ىف رس دق

 اهضقي تأت 0 الول

 0 ه«سفملا : لوسرلا ع --و

 رمصملاب عحاك الا * هبورعلبت 1
 ىئى ارملانمتد ونراو كدمعذ 3

 فاطاعملا كلر نمسمطلا باق
 ب انتعلا قبام دولا ىسو

 رداهاملا,الا سانل انمافاص د اهكرد

 اهراوح و اهلبن ىف نعمطتالو

 العقتو مهخ نا الا مزمل امو * ازحاعرواشت نأالاز علاامو
 بيصخلا ريثك كرش نم 00 نككلو ىبصن كريخ نم لق

 دسالا اهعر ىلوت انهنع مانو * ةعبسمضرأ ف امنغعرنمو
 تءاشلا هلثر نم وان * هنزح نم تماشلا هلىر

 لمح هدو ىلع انلص اعدل د ىذاع ىدبح هحو ىأرو)

 رهدلا ن كمان بامىذقناالفو اهنيبوىنييرهدلا ىسلتبع
 * هندومرتدب لجحر ىنريخال

 «“ اًنيدح نكف مود. ئثالو

 عفوك شت امل ثمان
 + ةزيزعىسفنم اءالاىلعتنناكو

 - 00 و 1 اذا اموق تاك

 « تعبش تمت ءاءاذانواعبلا نا

 الزئدق هنامو * هنزح 0

 قفرعت ءادملاو لمللاولمحلااف

 بترلا اهب ولعت ةمه هلامو

 ثيدحاتتدلاةركذلا ليج
 ابد رقماقسلا ئثداج رف ىرت# انلعلارب

 ثلادلدلا ىلع ىعربصت ا رالف د

 ١ ار اهليكاوت لك لت هك

 ع 0
 َّى ئس - مادول د امل-م هل تلق

 ملقلاو ساطرقلاوب رضااوبرالاو



 هنفرع ىذا! هراش ردلاو *« هفدصنمنائردلا يرختدق هريغ

 هفدملا ةمق لثم اهتخأو * اهتمت طاحالامدادحا

 ىص اعملا رت ىلا ىندشراف * ىظفحتوس مكو 1توكش هريغ

 ىماعل قون ال هللا لضفو * لسفف معلا اًطف> نال لاذو
 اع صك هاح لمج نم ىحنرأ د ىأ ربغىلمحام ىردأ تسل هريغ

 عسا فركه صأ فكر ردو هك * ه«بحلأ عمن دارأ نا ىئسفلاو

 ىرك ذنعهنلانلساو ىنركذنالو « انذيد لصولا ةاوريصافريصأس هريغ
 رهدإانماثح كنرغأملو ت ثتقعو نانا | نم فرعت تسل ارهدت بس ءدّمف

 رشخلاو ةماقعلا ى>قئلمالو 5 انس ةدومال ى ها 1 مالسس

 ءاسنلا نم نوكم هرثك أو * ريتك ايندلا ف ديكلاثنأ 10 هريش
 ءارهنلا نالت تلو لو ا ع لوط كمال 1
 ني مون نان ار ا 3 ترصق نمءادعالا نمنرقحال هرب

 نيعالريهستلاو مسللاىذأ هيف #* اريتعم ثوغربلا ةصرقىف ناف
 رعسملاب كبش هرظنم ناكل * ةئيبمتاءاهيقنكيماول ةحاورنءامالكم

 لصافم ضوهنال كاموْسمب دي هتعطقق لصفم ىتم باراذذ رعاشلالاق

 لماحت هذ نآك ايعاوهناو + شرس حم ناف هيوادأ نكلو

 باك سحال ةسارف لحأ دا ثحابا تعيش ناددسالا ناو رخآ لاق ْ

 دعبلاعم نعترادإب ركّنكلو + انناسع_ تلقا وال رعلاعا
 اناريح ناريسكلاب واراد زادلا/ « الدب ىتنتال تا لزانملا قح رخآ لاق ْ

 ىدعب امرك ءاهل كر ل لرمعل « اهتنهأ نا ىنن ا ىسفن مرك أس رخآ لاق
 مق_سلاالوممتاارظنلاالو « تناك ثتحةدوملاىفختامو رخآلاق

 اب رقملاسيدحلا ناك ولواقيدص * هلاوك. 0 رخ لاق
 فرش هد ديل هي عءوض2و د*؛ ةمركم بحلا ىف ىتفلا لذ نرخ لاق

 لاسح لاسجلاو اولازف لاحر « اهتافرش العدق لابحن .يكف رخآ لاق

 رظنلا تومو .مالكلا ةايح « عاجلا دنع كننم ىبععنو رخآ لاق
 ريصالريصاللا+ اىدانينأىلا  ىراصااريصمايالاىبعتريص 2 رخ[لاأأ

 اريسص ربصاي ريصلا حاصقربسبصلا هيئاغتسافريصلارباص رخآ لاق ٠
 قاطم 000 اذاه ويه فمءاضم ريغ قاطبءالبلانا ىورلا نءالاّو

 تنعلا نم واع ال يعلم ا هنت ايلا ايذع نرتالا "تك ل
 ران“ الاو رايدلا ق ىقمنو س الاب بهذي نامزلا كاذكو رخآ لاقو

 انأ نم هتفرعو تاهج « هلهج ىلع مادناكحولو 2 رخكلافو
 ىنمفوأ فلنا تنك اذا د مال !| ذرب "ىلع ىنذ 007

 ساب وبطرلكىو رآض فاذا هنافىمد نابلانو هاب ىذح رخآ لاقو
 رذعالب تثح ونسحأ لو تأسأ 35 قنال ىدرطإ ملط لو تدرط رخ 1لاقو

 سوراطعلا ثوطب هبال غور « ءلئامأت_ ب توديلا انمزلف

 سعت قع اًمدناما ندم *# انرفط ن كإذ امك رو

 ا

 ني ا ا) هةسأدس

 ريم ابرذ>-١لاتف ىدهملا ىلع

 هلملال مول نم ني مؤملا
 تعءطتساام لدعاو هدعب

 الدعلدعلاب ىزاحت تناف

 كسف'نيزوارو>روجلاب و
 رم ثلا ىف اف ىوقتلاب
 هاد ؛ رز لريعب ارحأ دحتال

 رع نينؤلا ردا( لسم)
 هللاىذر زبزعلا ديعزبا

 لاق لش تاك اهتم

 لاقفل امال ةبرضأ تنك
 ِِت روك ىلا هلبللا رد

 ر ' اف ءامقلا مون امتهيد

 (اهئلان) ىلقىف مدلك لالإذ

 لاا دبع نب ناملس دا
 اذهنمءاخلاع مزاحىال
 لاق نيه ىش لامن مالا ||

 الا ايثار ال لأ 0

 اذهقءطد نمو لاق قع

 برو ةل !تاط ع نءهلاق

 ىتدح 09 ١ د١ راذلا نم

 ىلا داوس نا ىنا دهملا

 ََق ا !ءتاطلسلا
 تاطاسلا هلأسق كس وهو

 تعب الاّمذ هئاكب بنس نع

 كلمأال تامهب رد انعطب
 نم ةثالست ىيةلفا »ريغ

 لاموىمهوزدخاف لارتالا
 ثكسما هل لاَعف ةليح

 ثلذناكواشارف عدتساو

 لاقو خجطبلامودق لوأىف |
 ىلا ثقات دق ئسفن نا هل

 ركسعلا ىف فطف نمطبلا
 هامش هدنعنمرظناو

 شارفلابهذف كهرضحاف
 داعم ركسعأ اىف فاطو

 نمدنع لامث خجطب هعمو

 نالفريمالادنعلاق هتدار أ

 ثال نبأ نم ٍلاقو ةريضحاف



 رهدلاهدشا8بآب

 «باثدِلاثيعامعار لربغب د

 لحولا ولعل نءلازاف

 فد رهد_عب الاس وب ال ورم د هعمتد ستي تجعل نآق ن 6 زال هر

 فوتومرادقالا ىلع رم لكو د هزواحت ال تعفو ريدا هللو

 فدربصت لاو>اللو هيلع لو * نملزءفالوزغمناكن ميرو هعادمتاهثولتدعذأو

 رس الو لاح ىلع رم مادام مي ريغ وأ هللا ناف اليلق ارعسم هريغ تلاقو لحز فآو لِخأر

 ردقلا ا معي ساو * همن« اظيلغت نمه*رملا م -ربدق بويسأ ه«سورلا هّمعلو

 رسبلاورسقلا هيقورشو ريخن © هقرمد) 000 ليلا ب راساءةازرالا
 اريسن ريسعلا دعي نأ دع ارصناس الاب هريغ ايارعلا كإمانناطلس 5

 2 #2 اك ناورعع)ابرشا اياعرلا ف لدعب هلا هاعر

 اهنذ ا ل كلل لاس كاد نم تيعصتجا اذا ريغ اها هدااول دع لصاوح
 اهنا ى هعمل اهلدبأو دي اهنم اح نمركش ثدحأو ايابحت اهيا او زنم حج رخاف

 زا ا ل ا 7 ىأر ملا ىفهلكلمايف
 00 3 ا ام تسنس ا اذا مكمن كن
 نع اهلام ريسملا ةسقاع دي هيقأ اوعهنس> نم كم سد : 24 4 7 1

 01 نمسا ع 3 اىكريسصتت ىدش ةدا تازام هريغ نماكركب 0 37

 نكي مل هنم ناك دقام ناكف امرك :نامزلا بوف ىلعريصاف انارعلا كالتانب تسكت
 روهدلا تضماذكهذ كل كنم لاث رددإ ريصا هريغ ّق 0 0 1

 رورسلاالومادنزحلاال + ةراتنزتسوحرسف 10
 فوللا ةدش نم براهو * هتيب نءجيراخلا اهيأ اب هريغ اءاطلنا نمةالصا اكلت تكر

 0 09 . ىدايالاف ىدالا فالهف
 ىف ام عمدت لو ىبق 4 اهل 0 أب لف 5 هريغأ|| اناطعااف ةيابنلاتْزسدتف
 تارغلا ليممت سفنلا هسهشت الام ءاودو نحل الكر كيس

 تافثا ربغ نم نيفاا د نمب.طبد سل شيعااو ارط

 قى لئاضفلل رع مث لهف « لئاذرئيب رمعلااذهم اذ إ هريغأ ا اءاّقب نم ٌكفلح تفاحت لهف
 تاهيشلا ةركسالا ىه امو * ةهابن ىف هلذغ نم ابعايف هرئاط عص-وبابلا ةئاإ)

 لضفت ”ىذلاتنك ١ اواط ناو 5 0 هريغ ناطتسملا

 لزنئم لضف ابانم مك-ازننو 7 هكلهب لبقأ دولا اواّمقتن اف هريغإ| لداعلا كالملا (اهاوأ)
 لثاعل ا فيطا ىهت لوايورط 5 ةنا ليللاعدوتست مل تنأ اذا هريغأأ سورخهّنانوعب فونكم

 لزانملا لهال قاتم تن اخ * اعيش ةسبحالا وكت ىنثنثالو || دبعنا(ىكحو) هتلانيعب

 ءافشلا بانك ف حاص هللا هجر ضايع ىضاقلا ىف تاببأ ||| ضعبل لات رهاط نب هللا
 ميد نيملاعلا نيب لاظلاو 5 مهنعإ ودو اضامع اوللط هذه قت مكداهزلا دابعلا

 موأعم هناو هومتكت ىلا يب هم» |يفانمعءارل|ناكماولعح ماداملاق مودنو انيق هلودلا

 مودعما متانف نين بدعلاو د ةدبس عطايأ تحافام هالول هفاصنالاو لدعلا طاسد

 قانعىنان ىك تكسمأ امو *« ةحنوتس مانالانم ىنث:أ ىرعملا هالعلاىال|]| متتاونالا اذهفاطوسيم
 تانحعور كادر ىدصامو ع لزنم عب رالوراد ىلناك الو 2 0

 تالقثلا 0 يحول لحالات 5 كلاه نءاو كلاه ىبادر 55 0

 دشناف اذهىتم ىلا لاقن ب دكا ىف رظني وهو باعث سادعلا ىلأىلءلج زلحند لاق 1 (كلوقي ناكو) مهسفنابام
 ساللاق حالو اوفنتعاو م« وفعو اوهان كواسملا اني نا 0
 سواغلا دادعىلا انرصو س * ويا ىلا انريص راك انبحوأ ةرامعب الالامالو لامالا
 نسحولدعنال اةرامتالو

 انمزاف



 حورأ ىل انك اس ىاقب ناف د ةحار ىالك نمىلام ناك اذا
 ناببلا ندا دعس ملاذا د نب رب مها لاح رلا نسسح امو هر

 تاكذيل هل سالو هحو هل د ءارن نا ادع ءرملل زنك

 ىلام نهعلبم تود رصآ#» د ارومأ ىئفلكت ئسغن ىرأ هريغ

 ىلاعف تغلب ىلام الو د« مشل ىنءواطت ىسفن الف
 هنس انهف مسهتدعأ قذنمل * هليل مهرسام اوعم» هريغ

 هتف ل اهنود نم اوآرف 5 مهل تماد اسمنا اودولو

 هب رك دغو لك قسبتو * ئثلك نمةوغصلا تهذ 2
 خاب ه نم ثري لوأ كو « هتكرت دق ىذاابنذإاىلاتعحَّر هربغ

 هدغ نودو هسمأ نم نسحأ * هيوه ىذلا همون نكي نم هريغ
 هدك ىف ديزت ةابح لوط * نم حورأو هريخن توللاف

 هحار ٌعاوملا بلطد نموه + الون لاقانيبن انعم« دق هريغ
 هبحابصا هسهجو هللا نير 0 حاولا او لطاواودتغا

 ادق تقا اوعلا هكردتف امون د هقجتي مارا عع كرا هريغ

 ازحدقف تلعف اهب كيلع ىنثأ د نمناو كاع ىثيوأ كلب ُرَح

 ىثرقلا دمعس نب مساقلا لاو

 هيلا اعيج امنذلا لعحت نأ 535 هلوعدأ تنك دقمحاصو

 هيدنف 3 تراضو اهنم »ع هلد ىلا تراص اذا ىح

 هيدي ىف امب مثلا رهظأو * اندو نعو دعولا نعلاز
 هيلع :وعدأت درص ىد>نأم هو د هل قاعد لابعل ىذم اك

 نسنثأل تتحلل ناك نا دع هبحأق محيح ودعلا ىرأو هريغ

 10 5 ميلاف ممساب ةب ةيوسلا ىرأو

 رذحلا عفنن دقرذح ىلعن 1 دع رد : امو انام ملعت ةك معل هريغ

 ردقلا ىسهتشنالاع كان ] ناو * هن راو بولا ىلا ردقلا ىلعربصاو

 ابعرْوَذ امحدادزت ناتئشناو 5 رئاوتمر زف ىقت نإتئشاذا فسوب نب دم و

 ابرغلا 5 رك اهتالمأ نا كناق د تحاصة رايز لاعال نولوعي

 * (نحرلا دبع نيس لاو«
 رثك أو لثأ ىنكلو اربثك * ةتدبترز نم دنعؤاا لقب

 رض نيح# ىتول امن اريثك 4 هروز أناىهتشنالنمترزتاو
 اكلسمزخؤلاىلا تماداذانوكست# امنا ةرايؤلا لالقاب كل-بلع هريغ

 اكسماوعن اذا ىدنالاب لكس و 35 امتادمأس ثدغلا تدر ىناف

 رخدافمراكملا ىوذ دنعناركش د ام ىن.تةعينص ترخدا اذاو هربغ
 رثتساف ةعانقلانةصاصاتاىلعو انئاص كضرعل نكست تر ةتفااذاو

 ىلهأ ىءافافك امتفامناك ناو 5 ىراخل دمت عا 1 هريغ

 لضغلا فهكراش: ملالئاة وك « ىذلا ف ك.ةمفر رست متن اذا

 لاجرلا, ت نم مدلا تنآر هي نال قلقا "اًعامسم تلو هريغ

 قاع يأ تيددف هعاشل * ايصن هابآ ماللا لعج اذا

 سانلا تهتف ىزابلاب
 ند ريناكد 1تاذ نم
 ماقف ار ماع نينكع نبا

 هلوذا عمات اس دشن 3

 ةماجنام' ]لا نا_علست ءاج

 يحانج ىف بعلي توسملاو
 ل
 ام نأ ءاقر ولات نم

 فئاغلا كم كنناو مروح
 ندلارسفن مامالا هزاحاف

 ناطاسل اانالومإ راني د فلا
 ايندلا ريدان ريصانلا كلما

 ايدو نيدلاو

 تاكرلا ديعست اذان سح
 قةنحم :و مامص و لوج١4 : هل

 ماجا هللا الضفأ هءلعىنلا

 ق هتمه تعهمال لاو
 خارلا 'لامسلا ىلا لينلا
 5 ريسكا ةئسح ةريسراسو

 ةردب وهف ليعمسا هيأ

 ددوالضيكحلاملافاسلا

 مالا ىلطو ىللا بح

 محغلاو تح هذا نيد ,لصأ او

 لدعلا ىفهيبأب ىدتقاو
 ناكورل طاخ هنأ هباشن نمو
 نحت لئاطلا فصول اذه

 لئاَعلا هلوقب

 انلئاوأ تمركن اوانسل
 لك: باس الا ىلعامول

 انلئاوأ تناك اك ىنبن

 اولعفام وف لعفنوىئدت

 ةهماوهيشامهتلودلز مذ

 لص ه- رسل لوقت كلم ا

 تدين هيشاغلاثد دح كان

 نم مهلادب م مع تاما اركممل ١

 ناهفتانَ الا اوازامدعب

 : روةباعم ف قردتلاك

 هلا نمل 10
 برضو تاقرلا كت عضفل

 هلر وسب هّتعلتو مافلا نيب



 ) ثارولا جارمسلا لاقو)

 اهون ىنقرأ ءاقروو

 مد رصداؤف ىلام ل'ماهل
 امواكرم» مك أوحوسنت

 م-ذمىرساىمدو حوبأ

 اةنيبعوهل 0 ناك

 ّ كا

 ىللاعت

 انج ةمامعلل سانلا بيس

 كالانه

 !تقوطواهفك ثتدضخخ

 ا

 افع ىلإ ١نيدلا قصلاق 2(

 هنع هلا

 ةعجاسليشلااءاقون ترب و
 داق عدل ار دغفاهناك

 1 توك

 كيف ننال فكل اةيوضخت
 ةعئان
 تعذاهفك فاه ارفأ ناك

 (رخلاو)
 امد ري اقل كلارالاماجت

 اميلوعت نمو نيد دنت نأ

 نواةلاانمسوذلاب تعسف

 انويعلاانميدنلاب تيك و

 مومهللامع أمون كاعت
 انينعاظلاا::اوذالوعثو

 اند زطساىساو , نب زا اناف

 ندا م

0 0 

 ةلاطاهزهقود |.هبف

 ةماج مبان ىزاس اذاو

 تقل ىتحاهفلخلزب لو
 نارك ماعلا |قعاهسفن

 ىنيعلا هياجاق

 0 ا * مرح ريغب و

 0 هع . اثق 0 3 اا كوخ لو اذا

 اعامبحا ه-ةفرغل لعع الو د مسك براي هفلخ ىدانو

 الام الاانل مهديكل اوغلب < مهئاف دوهملاو ىراصنلا نعل
 الاومالاو حاورالا اوهءاقتف د اك اباسحو ءابطأ اوراص

 هسقر ىقع و ىقعضولع ع ىدعت لو صخشل اولوق اللا

 همدصم هل نوك-:نآو>حرأو د ىلامللا ىف اماه هل تأمن

 هنري ىلا تزاح و تلاطق د هتيم ى-هل ثماقع اذا

 هتملل نم لاط ام رادقع د اندذع ىتفلا ىل ةءنادقنف

 اهمالا 0 لست 0 5 0 3 رذ ناو

 نيعلا نمرضأ ىنسح ىلع سيلف + اول-هت مهلع تلامدقو لوقت
 ردت او هللا ءاضعب اهمردهو هي تمدمئادق ىلعالا عماجلا ةراثم

 قيعلا

 را ةسدالا مدهلا تحوأام  طاغ اذ تاقزيعب تبدصأ اولاق

 رص مف مهضعب لوث
 اسانحأو اعاونأ سانلاو د امدراطقأو ضرالاد_هاد نم

 اسانلاالواسندلا ىاراق اي اهلهأ الو رضم ى ًارالو

 ركفتي نمايلعلاة زل اىه د امناورصبرصمامملر معا رخكلاوو
 رثوك ليتلاوسودرغلااهتضورو د مدا لسن نمنادلولا هدالوأو

 سايقلا عدلا اهتسح ىف سل أي ىدنع ضرالاب.طالاريصمنا رخآلاوو

 سايقملا لني, وىنيب ناك + اهاوسضراباهتسسس سة ىئاو
 هلاح ناسا ىلع ناكمف

 لاثمأ تقف دق اهب تافص مهبسا ع هرطاوف ىئسح ىف هزني نما
 ىلاعلا ساجلا ىبانح ردق تودو #* هدن احزشعرسةمماقم ىلا

 عاسشم لك اظفحو م طبضل دعملاىا (ةنازخ فل |

 عايض ن :ىشنكال  اظفطلان عا نم
 مانالا اهلاج هنلع تعلخ د“ 0 رصق ىف لاق

 مركو ومظعو 00 دم

 ىداقتعا ٠ ْناسدو سك ىدح 7 0 امنذ لال ل | انوش تسل

 دانعألا مول ةاعالا ع 1 دع متن :ًاوىددأ 1 ناك ١ راعاب

 مص كب اوج ع 1 نك١لو د رضاح كيناوح هيف ىلذاعانأ رهزابلا لاقو

 ايس سل ل يللا س2 ا بسل-_-_- ياسا

 هيواجأ ىنارت نأ الارانعلا امو * اك اس ىنارت سمن ىئبس اذا هريغ

 هب واجأ سد لك نم اهتاكمل هب ةزي زرع ىلع سفن نكس مولو

 ىنخ ةاشقلا ادا يش مشان >> لب ١ ملال فرح تس 0 باهش ةاضقلا ىذاق لاق أ



 لاء ىلا لا نءرهدلا بلقب امهابتناو نيع ةضغنبف

 ريشمد ال ىلكيم ةدعمتمظع د اهلرعصاف ةسصم كي مسعت اذاو هريغ

 بهز ءارحأو ىأبال كدب 23 د 55 الف دمقف ع نمارحأتضو-و هريغ

 درابلا كد قد رم ىتتيطاع #* امغاك ماناا ىف كتب هاردعلاو 4

 دسحاو شارف فاعيجانتبب ه« اتناكو ىدي ىف كفك ناكو :
 دقارب تساوىون فار ال أ ارقارتم هلك ىرول تقفطت

 بتعن نم هو>رب ئذإا وجرب « بنذملا لءاج دق ىديسأب هريغ
 باطن ىذلا 2 هل بدو 5 0 هسنذ نع هل جينص 5

 قنا و ,اواري_بق ىلام ىلع ني ىلنادععس نا اردقت مل اذا هريغ أ

 قاعد ينود ىوُدلا يا دف * اهاةس اكمالم نم ىناعد

 اهنقسس ملحلا كريت ةووق # اهماةساف ىحدلاب عبددلا تي هريغ

 اهنقس اكل اوه ما ساك- !!فىه د ءافصو ةقرل, ىردبت سا
 حدقلاوةمادملاىلامومهلاك شاو مسج وأ سعات اذان امزلا لحن 5

 حرفلانمريطتنأ هيلعرذحاو « ةثالث تب رشنا لداؤفظفحاو
 هندو كإ مدان ةلاعم عمساف « برم مومهلل ءاود اذه

 ملدا نامزلا حالصا ماردق ا قذاع بيبا سف نامزلا عدو
 ايحلاح اضودقلا ععلم # ءاسج ةابسلا ناسح ءريغ

 ايرثلا كلذىل_عانأ لوب #*« هيلع واعد سرافاماذا

 ماجلاىلا ني_اهاجلادوقي و. صن ناسنالا ف لوجان اك هريغ
 ماثللالسأ نم ربللا ناس * هسفُكشال فقوماذهو

 هسفنل هلثاهجرابندلا أ ني دمج ادبعدشنأ
 توم |ييعس اهمدكو 5 فراعوه ع ناراك ذبتكلا

 تونكم واول ا جف قدحلاو هكر دما ملعصاوغركسفلاو
 بهذمو تك لامونس * هثالكند : الك نال طفحا هريغ

 بذكمو دساح ورفكمع “4 ةثالثب ىلتنت ةثالثلا ىلعف
 ءاضقلا ىلا نب رئاجلاة ع« اللا نم رسغن قا هريغ

 ءالولا ىلا ةاضَقلار و * نءهرغت ند لاو

 ظ رسلادوهشيف مهضعبلاقو
 بئاغاا قطنم ىلع دوهش * مسهكلو حال مدوهش
 بحاولاو قهلانعلودع * منانلقف لود عاولاو

 هيلاعلا تترلاو كاناف ديطو» علا نوكدوءكاردقب هربش

 هسقاعف قادر ومو اي تعقوام اذا ناكمىف نكر 3

 ررضلان هاهنملصتامو ناطلسل ا ةرشاعمىف

 هنتحورهدلالحاعف * ةنعفو ناطلسلا رشاعم
 هند ىلع فاعنرسوأ * هس سفن ىلع فاغ ءاسنا

 هقرطك ىرمعا ىو مىغلاع منو 5 0 ا هريغ

 هفصوق ون منك انعمجا الذ د ميلا نساملارك ذ دىدوشو
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 ننك وافاحاو زا نانو اذه

 نشسءام

 رخال اقو
 ٌكلارالا ىلع تغلأد-ةاو
 ةماج

 قف حونلا نوت ىدت

 ناننالا

 تابلانوهغىلعس واب لك

 (نوذحنالاقو
 قعارانو ارلاىنعرب لولو

 عوتورابدلاف رواج

 ناكن م نيكبن-اف نب واد
 ىوداذ

 عومد نهل ىرمتام غاون



 هبقلط أ معن ليل
 ١ راه ىبهتشأال ب بطلا

 (رخآ !لوتو)

 ةكربف ميس دوسأب

 اناسداوانن :ح ىرولاث قف

1 
 اناسنا نيعلانيغا ترص
 (فاطلومهضءبلاقو)

 ةلوعصم ءادوس اهتقلع

 اهمذ ةغيص ىئمعدا 7

 هم ىلعردبلا غسكتاام
 اهكساالاهرونو

 آمتاقو أ نامزالااذلحال

 اهمل ايلب تامر ؤه
 رفطظملا كاملا ناطللا)

 أ رع ىل-عسلج (ىجاس
 روك ذملاه هنأ دعب كمل

 رومأرومالادعي هيلع ترحو

 ىو صأ نادعب اذه

 مايالا 4تفسصو رسهنو
 ثد<تلابالاوفصدنعو)

 لايلا معانلز لف (ردكلا

 ٌكئَسمناىلا لاماملا ىلح
 دالواوءاريكسلا نم ةعاج

 لتقو ريغملاع قرفءارمالا
 صحزلاب ساثلالماعف ريبكلا

 بابذم_يفز واحتو املاو
 ما اماجماخ دم اهقيس

 ماركلاو ولا ةيقب تبهذو

 دهاونلاىدثل اواهتفش ىلع

 قارثلا حورلات غلب الف
 ناسح هفمس لماع لمت و

 باط ور ارقلاباساببلا

 قم .وةلارب ا وراثلا

 ىلااوج رخو مها رحت
 مهضيض و مهسضعل لاتق

 نملزنو مهلاتةلبهأتف

 هريغ

 هريك

 را

 ريع
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 هرق

 هريغ

 اروذو اهم ىلع 00 5 ارومالا كفن ىلع لهس

 ار وعض ادسبع نك-:الف *« رهد فو رص تملا ناف

 هدوم لا طف امل لاملاق د ىكقام ىلع هللد-جلا

 ه> رئاهرعب ثناكوالا * ازكه ةقمض ىف نكن مو

 اصل !نمرصن رعصلا عم 3 هنأ روح 5 0

 م ساولا هاضف نملعؤت د ىذزلالانت ثآأ , نسأنن الف

 تدالا ناكملا نمد ٌتالثا هب ب رتغااماذا سر غاا نب زي

 بيرلانانّتحا ةبشلاو 35 ةقالخا مل لنا

 مايالا هب يان ام تثدساو د اهلهأ ةهافسلا ف لذعأ تنكد5

 ماسقأ ىدهلاو ةلالضلال بس * امنا ل_عأو مهرذعأ مولاق
 ليلع هيلا وكشأ نمو ليلع * ىثناسانلال'ىوكشلاىنعنع و
 لوقأ لبق هاقاأ اع مياع « هنا هّللاىلا ىوكشلاىنعنعو
 حلبا دعو مؤرأ مو #4 لصسعءودعب دع ىندعولأ

 مع ر ىو عم ماسملاهل زلت دي ص تام-خن كدوعو ناكسسم

 اوناك انه نيذإا مولا لعناع 35 ىريسخ هليان ؛ نابلاتارهم نأ

 نارين ىوشلا نمىبلق ىنفاولاب ود“ اول_-رثن' ناملا نا هثارأ

 ل-<عالو لوقف كيب الو د لذعلاىلا ىّتص' انلذع كنع عد

 ليلتاو لذإ!ىفةثدعن م ربدخأ دع هن دنهل! فو.سو ىتفلا توم

 لحالا نم ىنرحني رخأتلاالو « ىنكليي ءاصفلاف مدقتلا سل
 لسعلا نمىاق ىلع ىل>”تولاف 4 هةننم قلب نأ هراك ناك نم
 م-افعأ كلوفعناب تلعدقلف يه ةرثك ىبونذ تدلع نا براي

 مرسلا ريصختسي ىذولي نيف * نسم الا 'لوج ريال ناكن ا
 00 لكدل يتالازلا)الا ابو كسلا كام
 الس لوفع و< احر تاعح 7-0 ىهاذمتقاضو ىللق ىسقاسأو

 امظعأ لوةعناك ىر لوفعب 35 هكر الك ئ د ىبسهطاعت

 امركت :وةسنم وفعتو دو د لزن /بنذلا ن نك وعاد تلزاعو

 امل»م كاَعلي ني-موشغ مولط ع درتم نع فعت ىنع فعت ناف
 افو> ىرع ىف: ثاد'دأ ولو د سد "ا تساف ىم مداو

 اىسحكو , ىلع أو فعلا اذا, لوفعو د تدق ان مسظع ىرش

 ىسد ا ناو د اا تن 0 نلاأ

 فرم نزلا هنععأرل بنوم « هبلقت اف ىوقو 0
 فراغ ردا !| ع نمهناك د طل * لفعل |فمعض فدعض نمو

 ف. سدلىقدترس قلملاىف أ هل لالا نا ىلع ليلد اذه
 هسبعنماد. املك رتسأف هسممع قع دسيعلا نا براي

 هددش ماا رنذا 3 ع هلامو كان دقل ع

 ىلايلا كا لاسولو مثف اعرذ ا هب تعض سال اماذا نعزسال



 لد ازكاخإ 0 00

 اضدقو ا ا اسنأ ق'و قلاخ ىسحو د ىريغ سعنع ل

 هلل 3 1 0 1 رطاللاو لسصالاب ال لاملاب هي مئة ءرملا ناباوقدستص هريغ "| 2 / ا ّ 5 5 7
 0 - 0 0 نم لو فسول صدقك دع هلا عهد طرف 2م ءنكصإ

 بدوءأم 2
 0 00 فاعلا ىجبسا|قذاواع رف 55 لسك ىلا نكرئالجبسلابكيلع هريغ

 7 8 ريزانسلا هلا تسأل بملاب دق دلع لاثب 1 ادع كردي ناكول

 - 1 دما هع

 0 4 هن يا كلل © هلثمىلا ءرملا ةحلو هرب

 0 0 ىلا عم ىلا اصال دع امع ه«بتتاكح هنا تام هرب

 0 ل ىلعلا كاملا ىذ هللا راوج * ند_ءراد كلذب هنكسأو
 تادوسلا| تدادشتا - 1 1 3

 و 4 0 بسم اىذد:ءالاريضلاامو ىقع# اهل نا مانالا ةدش ىلع اريص هريغ

 تغبص اسمنابحلااهسلأ فحنلان م :تاسكر )ل0 انك و ةضاعب كار را
 هصسما 0 ندحل او بواقلا تح ةغبص اهريسعد اًعّساواهاوقتنالوج تريست رومالا هللا رسن اذا رو

 سقالقنبالوقعونلا اهر سواح تافسالاو لو © ريع مو اهوتفارابمتفلاع 2
 ضع اهنءانوسر اهرب دغرادتكا دعب افصىرخ ودع هشدعردكت ن ماش ءأردق كو

 يي كلتش لا منا فيقالناقلا ليم عرأ مه تاك ىج هللا يسرال فاو"
 نراك سالا نم عت قولا ىلا سدلو * هلك قانا ىف صالاوكشأ هلئاىلا هريغ

 ها هر رهدلاىلعىةعلاط هنمتهركت د املك رهدلا ل_عربصأ ملانأ اذا

 1 5 انلا ىردص هب قيضا انامح أ ناكتاو د ىذالا ةرثكىذالل ىردصعسو و

 رونوداماو ادا 1 ىرد الث يح نمهللا عسماص نس اقناو سائلا نم ىبساب ىفريضو

 دال دما ربصلا ىلا ءارعلا نعح ىنلحآو * هتقلا ىحرضلا سم تدوعت

 رديلملا تاك نا هلضف نتا لس نكلو * ىولشق نم سانلالأست الف
 لاخ مصال نا سكراب حاخلا كلا * ةحاح ىف هللا تذأ اذا هريغ

 (رخآ ا لاقو) ضرع ضراعامو هداقأ د“ 05 هنودنم فاع تاو
 لح ءادوسبزاب سابتحاريغب حاملا لان ]د ةحاح ىف هللا تذآ اذا هريخ

 تاملاقلا متسع سايالادعب مسيخال ادام د هردن م ثبح نمكيتأمف

 اهننوببعناذام مدا »© لحاع ج 7 مغ لكل هريغ

 (انمضم 1 آ لاقو) ثام هول 7 نارضلار عيلسأف دع نا مهديدح هريغ

 تدب اذا ميدالاءادوسو ىناف ل اززتحورس مول * ةيهذب و همأسدق هوسا مول

 هءاعىرح معتلاءامىرت نوكب نوكت ال 7 ىجناوب نا 535 ىردبتسااع امه نامت ل هريخ

 اهلاابصةىرطاناهار جارغنال قيض لك 5 ىيدص هوابأاب : ةريغ
 هملا ننعم ئملاهيشو جارع 00 ' ع اق هرمص ءامهص ىقسا

 (خآلاتد) ىدد- نم ريصلا نأكو تعنق منع ا ناو ل هللا تدضر هريغ

 ىدبأس و :دالا نم نصغ دسغ فرر هللا دنعن * مويلا ىررئلدنع نا نا هريغ

 اراك ىل نب راد سم نم ويس هيو هجرس جرب صور وج جتاما < يووم علا ريس 77220712 22 ةييججل يي“ 257 م ل وو وع يم م مجال يسوماساو و



 7 هلتقناكو , ل

 بهذ بهذ َّو ةمؤملا ةضفكو 5 تلح هلدتكو تعاضةعبش مكنف ناطاسسلا) د امعسو

 ٍ مهديعبصلا باقو ىنع * اول بر ةباصعراجهللا هزيغ |[ (تابعسش لماكسلا كلملا
 مهدعب تشع ىفا هال وار مهنا كح وتنآشلاام هاخأ مل اصلا كلملا تاك
 براعتلا ىتمكحأ ىدج ثتبرحو 0 هرب سانلاه مايالاو ترد دل هريغ كلا مواد وبال

 9 رانقم مي سيل لهب رق امو * سناؤم مهف سيل سنا سنأ امو هيلادهعوىنااوايتللادعب
 دئادثلا ضارتعا دع ةقئاعأ * مهم باطأ سانلا تول, املو هرب || «بخ أ دووعك ةفيلخلا

 دعاسم نم لهءامحالا ىف تددانو د هدشو ءاحر ىرلب ف تعلطت ديدةناكو ثلو ىندلا

 دساح ريسغ ىنرس اذ رأ مو * تبماش ريغ ىنءاساسهفرأ لف كرزأ سارملابعص سابا
 جه رب هلاوىذالا لجو اف ثتءكلادنالا ةصقانل هريغ ني دعاسلا لب وط نيئيعلا

 وحدهت م بطغأ مبتاعل نكلوىوكثلاىل-ةنالذ لاجرلا نمدععب فنالاددم
 دعس أو ه ماهيطعتاع تنأأ * لاس ءاج اذاىردنالك ناو 0 لام ابح هلاتسا فلأب

 ا نأالؤس موملانم د هتعنم ناةحاسوذ لئاس ىع هتلظذحو هناولدن ءبعتأو
 رداصا ا كماعت قاض هدراوم 4 تعسون ناىذلا م الاو كاناف هريغ لاىوعهعلا :اكوزيعلا بتناك 3 1 2 5 . - 0 .٠ ل م

 رذاعسانلارثاس نمهلسداو د هسفن ءرملا رذع نأ نس>اف ىلع ةعيطقلا بخاف

 رادلابحاص ىناباكلاركشي مل * مكستر ز نيح ازين لجأ تنكول ما
 رانلا ىلءبومش.م دنهلا ريذعو “ب ىزمعفت كسملا رو تأ . نكعل 260 5 مالا
 راعلاو ىزلا مب رافرعا ناكو +“ قرصبأ يحى كار 7 3 ة
 رادلاوبابلا جاترنم اوةثو:ساو * مهمالكاوغخأ اواك أ اذا موق ع لذاوعلافلافن كلذ» اذن كلدهءاع
 2 صالا فعضف لذا ارالامدقو

 رالاةمرح نع دب نىكحنتالو د مهران لخف مس#م راخلا سيقنال تاذاملا تاع 11 ام“

 "ا زمال اذن طو مالكا ااذام د« ىل لاقف ءاسملا دنع هتدص ١
 ل حرخدقناكو طبلامقتراو

 احاب سس صءاسملات مهول ىتح د قرغ كهحو ارا هيلا اغلا م 16
 1 2 1 . 0 7 تنل اممن ملي كس

 لسولا ىلع لدي الك ىرأ ىلعل * مترعش نيح لمرلا لعتلعت 0 هرب ا
 0000 ادد لعل تر اقوب رظاولاشف قافتاب كلذ ناكواصعو 17 الل رالف النا اوفو: تلو القد رطاولافف 3

 كراد اراد ىدرلا كلد.تو * كرابد نعانانملا كلغ هرتغأا 0 رع :
 0 00 5 0 5 7 يد رمح !نمهعاج عموتم

 : 0 : 3 / دما اءارضالا ضعت و

 كراد ىف كريسغ نبع ىرتو * ىر ك.ششعقرةلادودف 000 0
 لخذو رفن ماكل داس * ىداعالا ىشأ الووكشأ الو هريغ نرضف هتلاركاسعلا 3 ء ا 1 3 1 18 2 ِِع زيهستب ماو .لعئاذ قف

 اواموانع اوضرعأ مهناو * انيلع ضرف مه سانا ريسملاركسعلابد>وريفنلا

 توض ىعتقب اذهل عوت نرد 3 هلعاق مس ما ىفوص لمة هريغ عستم مسج فاض نيف

 لوق هلاو وذ«: رحدو 00 زباب ىالوم كداب هريغ ءاضمبلارثءاودروو ءاضفلا

 لولا ىدلاب رفطظب دع الاون اهلاطاوفقد ن< رداصلاه بهم عجز

 ار كاع كل جم أ :نراتسف رابغلاى ًارزيؤ دحاو لح ر لل اروحالا اوه اكرعم كمومع نع نك هريغ ||| هلج هبلعاولجو دراولاو

 اضفلاىف قيذم كو قيسسفخلاا ىف رسد برلو ةعاقلا نءلزنراتملا لسو راث

 1 1 ت5 ا 1 ا ا ب 42227 ٠ نيحوهدالا هسرغللاقو



 هزي

 لقأ ايئدلا رثك أ | ىدتعو د 1 امل ىحاضم لوقي

 0 55 الك تلّقفتْنأس هنلاريبك

 سر غلا ةاكز نم عاو لا نا د و - نكف لصأ اذ تنكن ا

 ساحنا ر دص لاذف تبهتنا ثي> ا هيساحاف ساع؟تسا> اذاو

 اًئلاوذأ امااعفأ تقدصد5 د ىلعلا ىلا توةباَس سانأ انا

 امل ىوقأ هيانلضف هللا + ىذلا لضفلاب ءادعالاةداهشو

 | تايفسويلاب وواسع ةعبت + الف نيتعلسلاريخك هج و هامو
 تاىفلامغرىلعت 1لكو * هغلبتس ارودّعم ناك أم لك.ذ

 ىلع مامالا هريغ
 هرادتةادنع معن نم ىرولاريخو * املاط مدآ ناااىلاسللاكتأر

 هراد لود_-ء دقت ككحت:ماذا + ىر ولاني زئذلا لمعلا كللوةد

 ءرازكما كح مدام هلوعو « ىرةلاون>رلاو سحرتلاب هقالو

 هراددح طوس بقرأو اهعاطق ىلع “< ارداق تساىنذلا ىناجلا دب لدقو

 هرادلا ما هرب دن د ةرح ءرملا لزنم فن نركححت' م اذا

 هرامد نم د دولت دس كيلع 2 ةرح كعمل رم تأ تئش ناف

 هراعب نامزلا ف لوطب راعت ب اعرف ءقدلا تببلاو كاباو
 هراد طسو ىف رينا كم خطش # رسعم وطو ىتغلا أت نم نهمفف
 هرامج ق_يلع كلءال حدي ب رسم وذو هتان نم نيو

 هراطتلط صخشثلا اينع بائاذا + اهضرع هّنلا ضيدال نم نوذو

 ءراقتفا دنع هينغت نم نهفو ا“ اهعكتببلاب رخي ة ةوسن نهمو

 هراشب تانئاللا ]كم فركخو دب اسنلا ةنئاح نجرلا م>رالف

 حر * ىضاقلا لاقو

 هريغ

 ابني ز برضأ مونىنبع تاشف د مهءاسن نوبرمض الاجر ثنأأر
 اينذم تنك اذا ىرذعافىلا * هب تنأمرحريغ نم اهب رضأأ
 ايلع طااخ كيسا افي ن 5ك د أل ىهنا ىلا نيزت زب هادف

 بنسلا ام انناوحأل تلقذ ساني نيذ بنتي ّّر

 بدالا ءوس امو3 لفي »* هنتي ىف نحن ىذلا اولاقف

 ماركا ضع ةرفس ىلع اب وكم ناك هنأ ىكحو

 هرعغ

 ةهرعغ

 مركلا لاعف ماشتحالا اخ + مشتت الو اثينه لكالا

 مدسقلا لقت ابو لضفت 5-53 ناالا لضفلا اودوملاا+4

 ماعطلا وأ ىف سدا نكلو * تقو لكن حي هللادجو
 مايثلا عارساب مهرصأتو 3 هنم فايشالا مشت كنال

 ماركلا قا . نمسل كلْذو د وجا ها دودو

 د هالق 3 ةحارف شعت صالا نوه

 نوكيال أيشتلط : نم نا دع انعلا رادو ةحارلا بلطت
 رهدلاة دعاس نأ هيلع سلو 353 هعذن هيفاملىس نأ ءرملا ىلع

 رذعلا لناكرودقللا هناشتاو 0 ةدلصق مت ىثملا ىتسلاب لانناف

 8 رضغلا ىف ةام هرلاو

 لزن نم ذو نيكسسنلاو
 0-0 ءاضقل اهب

 ىلع و اناا و اورام

 6 ١ نايضغل ااهقينعتم

 ماد 0 0-6

 اذه رضوانه

 بطغل |١ىف ئصل ادعب دوذ

 اذيتبتراثلاةللعتلتو
 ماللبو !اواذهبهلىأ
 مص نباو ىلت# ماتقلا
 3 ا !لبقلااهب ! الأدني

 عقول ع ةلاولاتقلا
 هباشنو هةرنمسانلا

 تيب ضيردعلا ليوطااب
 ءامدلا نم نارثلا ىلععف

 دحاسم

 جامملا نم ءاوسلا ىل-عو

 كفل

 تاقوالاك راالا لزت لذ

 3 ةدنمبرخلارابو مرصا: 8

 نيعب ب رأو سن ةنسىلا ثالث

 بوة:لاوداغلا ف لاومالا
 قع اوقرت# وذرشنلا ف
 رمصا< لك نال اهنزحأ
 ىلا ةعلقلا تكشذوخأم
 ذوغنلا ةداكنتاخدواهم ر

00 -52 

 جرا 0

 ا
 هعس لفراهلا طسو ةعلقلا

 بروم كلذدمب مودقلاو هت حا



 هيلا لبقافهيلعقدذتلاو
 مالظلا ردأ ني عصب

 لاسجلا سر تيسكو

 مامغلا متاع

 اماعتنارطماسع رماسع
 اعب رملا دابلا هقدو طسقاق

 0 ناد_عباذصه

 ىلحااف ريعسشلا عجبو

 لها دامو بشل
 لهب رثك وعاقبلا َحاَقيلا

 سك اوداوسلا ءادب وسلا

 قاوبقن نيذلا نب را نم

 نم ترب 0 مدالسبلا

 لسقاف ر 5 1 هدعب

 عاصم لكن نيب رمدملا نسم

 راشد هس<ر نم لقدعم

 تايايدلا مه رب قثردف

 ىبهأتف نافادْزلا تفحز و

 مهعج لمتسسأ أو مهاقال

 محو ريثك عج مهأم مه دو

 بوعش تاالمدق ريفغ

 تحصآو باع*لامهلئابق

 نويماشلاو بنمنول رمصأ.ا
 قصملاو لكمرلا ددف
 هب تقدحاف نارك او

 ردحااسل ا قئادح

 ةطاحا ةعلقلاب | اوطاحأو

 تايةتسافرطانلا,داوسأأ

 اهعماع َّك ويعم هيج اتم

 اهروس نمهّتقلُثو ر ظل ايف

 طابا هح وب ةماعلا ىأ رىلع

 نكس نيحاوبجتفر نم
 ه.واهل ااهقداندت نمي رلا

 رراوت فصونعاو رو
 ههامألا اردآ امواهطقن

 راه ف رحافش ىلعاهروسف

 ةيلاعموحتلا نيداهجو ربو
 لاتقلا مهني مضلاف :رادقملا

 ىلع لاصتلاترسكستو

 ناج .رغلاتذحأو لاصنلا
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 ةنحلانود ميعن لكل يقأيش ايندلا نم ببصأ نأدر معدل ماها ا لاّقف سهلا ظ

 ارسلان لاقف جا ارسلاب هتان مل ىسمأ الف لح ردع ليقث برم ريس راما نود ءالب لكوريقح
 ” كرها ضبا 0 كالهدال ليدي رخو ماقفا اوما مهلع لان اذاريهلاعنهنبا لاق لاَمِف

 مسمن بدم ةدثام ىلع ىعشلا ىستسا راهنلا فرط هملع تعد همدأ ع نمار وارادوأ اضرأ عاب نم

 هوقسا ةبمتقلاةذ ادو-وم هنوهأو ادوقفم هزعأ لاقف كل لا بح؟ بارشلا ىأ ورعابأاب لاقف
 بارشدبسو معللا ةرخا الاو ايندلا ماعط ديس سو هيلع هلبا ىلص ىلا نع (ملسلا باع لع) ءاما

 مضحجوذلب اصح ثالث درابلا املا ف (ثومأملا) رفن الو مدآدلو ديس انآو ءاملا ةرخ“الاو ابندللا
 نم دجلا ج رخست بذع ءاع :مل *ا| ةعمعق دجلاب ءاملا برش دنع لؤعد بحاصلا ناكودجلا صاخو

 مفازنك اهف عمح نأ ىثغلا مدعت نا ةطوغلا قة مدن كر نيد مالسا| هيلع ىسع لاق ب اولا ىحقأ

 هتدبحاامرقلا بحار تلاق سالا كلذ مأر جلا هنأ مال فم لاق د ازيش اهنم عسبشم نأ نيكسملا مدعت

 (هللاهاشنا باعت مءاعدإ) هناخدةف هلع مف ةدوم هبل ىف 0 ٠ ( كرابملا ثبا) طق

 دئادشلاوبئاونلا دقع * هر 57 ذي كايبغنا نواب

 دئاعقاخلا مآ هلاو د ىكتشملا هملا نمان

 دداضم نع هزرثث دع<د جي أ موسسقاب ىحاب

 دحاوتوكلملافتنأود # ابعاا ىلعسقرلا تنأ

 دلاوودلو نعقاذلاعدكب دباب هزنسملا تنأ
 دهاش ىلع تنأو هيتسك لتبا امع ملعلا تنأ
 دراطت ىلفاهثويج م مي ودهلاو كتوعد ا

 دةاوعلا نسدح هل نما

 دناعملا نمزلا ىلع هي ن ب اعتسس كنفطل ىنفن

 دعاسملاو بدسملاو يد و ريسلا ا تنأ
 عنا ىسهلااب امك رق احرف انل بيس

 دعابالاو رراغالا نم تخيم ا 0 0

 دحامالا رغلا هلآو ي ىننلا ىلع ةالصلا مث
 دحاس نجرلل رخام مهلك ةباصلا ىلعو

 ماركلا داز ىفريطالو دا لما عاني وانقر
 ا ا

 3 يب رك كلوع ب رذاف

 هريغ

 هقوس و ادغىاب دغ فزرو
 2 كنم توملار أر ناف 35 هلملدوق ىلع قبتال سفئابف

 2 12 ادزلاب ف د0 دع 0

 1 داع 1: 9 00 م

 عاضفلا ىدجاىنايىونلا ىنندوزب عقرب دمر لك 5 آناالأ

 ىدحو هاك 7تسلىنافالو 57 هلىسملاف داّزلا تعئماماذا

 ىدعي نم داحالا تامذم فاما دي ىئناق ىت د راح وأ فراط ىمعع

 قد هيدسهع اندنع اهل الو 00 انمهاردقيتامةقبر ط تلاق

 قاطني مث 6 انيلع رح اللا دع نتصل غاطلا مهردلا فلأتام

 اد كر لادم د انمهارد امو 0 اذا امأ

 هرهغ

 هريغ
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 راممالا ةريصقن وكت ىتح ا ةينه نوكتنال ةيطعلا نا
 ىناثلا هنع ضارعألاو عادلا ريصلاب هعفدف هبف هلال امهد>أ تاءون ةهلزانلا ثداواتا ءاك-كلا لاو
 زنك معلاو ىلس الديدج روت بدالا لدقو + هيف هلحلادوعت نيح ىلا هنعربصلاب هعفدق هيلا هيف نكع

 امم رثك أ مدهام ناك مل-ع ريغب لمع ن٠ (هنع هللا ىضرزي زعلادبعزب رع لاقل ىنفبال مظع

 ملعلاو ةسايرلاو ةليحلا مهل تعمججا نيذلا خياشملا اور روسنا اورزوتسا اذا كولا ا ناسنمو ىئدس
 مر ومالا فرسشتسي لنمو هدإو نمرو رسلا رب ل هيدلاو ىدع نم ءاكدملا شعب لاقو ةب رعتلاو
 (لاقد) هئاسحا لطن هناسل لاط نم لاقو هنّسدعم هذإ ثهذ لهل رادب م نمو هذودّقم ىلا لصد

 ىرو ٌيطخال ناسألا ىر نال ىناسلب هيمرا نأ نم ىلريخ مهس ىودع ىرا نال ىروثلا نامفس
 نوصي لالخلا لاملا عج بحيالنعفريخال مالسلا هيلع قداصلا رفع لاقو ببصي و ْيطْحي مهسلا

 هثادعالهفازطف الام ءرملا عم نال ىلع نب دواد (لاقوإل هجر هب لصد و هيد هب ىضَقب و ههج و هب
 ةدمل] هلام ٌصعس تسكت نأ لقاعلل عش رخآ لاقو هثاقدصأ ىلا هنامح ىف ة>احلا نم 11

 ىضرع هب نوصأ لاما اذبحاب لوي فوع نب نجحرلا دبع ناكو ةلاسملا نع ههح و هضعبب تود» و
 ناك (ىزراوخلاركونأ) رافغتسالا دنع هيّدلاو ةجاحلا دنع عوذملا حق أم ىلر ىلا هب برقتأو

 لمعي نأ لقاعلا نمؤملا ىلع بجاو رانيدلا رغسص نه ريبكملاو رارحالا مرك ؟نم ميركلا لو
 قيفرب سلو ناطلسلا نحاصبال ىناثلاو نينمؤملا رادب تسلو انندلا بحال اهلوأ ءامشأ ةثالثب

 لك فدبعابيعتساول مهذعب (لاقوإ نينمْؤملا ةفرعتسلو ادح ىذا ثلاثلاو نينمْؤملاريمأ
 (ماظعالا همس ءاشيام لعفي هللاو ادعت وكيل ءاعدلاب صأ امن او ةيدورعلا دح نم جيرخلم لأسام

 لذ دعب اًرعو رقف دعب ىنثو رسع دعب ارسد دارأ ن* مالسلا هيلع لاق مظعاب ىلعاب ملعاب مكحان
 رهشنم ةعج رخ ىف لصءلف بنذ لكدعب ةيونو ةلْط دعب ارونو ةلالض دعب ىدهو توم دعب ةامحو

 اناو حرشن ملأ ةحتافلا دعب ةعكر لكى ارقي تاغكر ىنامترصعلاو رهلظلا نيب مركملا نابعش
 لك نم مرك اب مهللا اعدلا اذهب اد هئالص نم غرف اذاف است اسمن دحأ هللا وه لقو هانلزتأ
 هلبقامو مويلا اذه ىف كدابع تيطعأام عيج ىف ىنكرشأ عيمم برقأاي و بيج عرسأْ ابو ميرك
 نيجارلا محرأاب كج رب نيمآ نيمآ مظعلا نارقلا قو هباعمأو 4كآو دمع قح هدعب ابو

 عسجلاب ساب الو نيشلاب عياثماي ىرخأ ةضسن ىفو عيطسماي ( قي زعاورعلا ناحل اذه
 « عيدطبسماب فك فك ٠ نضعاب نابتضلا مالو .عورضم# ويد ند حول ى سعت ةقها احلا
 هللا قنوهلمل ةرصم تحت رزذملا نب نامعنلا لزن اًم.طهطيعط» نيثاحلا ىلع قاعت ءام-الا هذه
 : لوي أشنأ ع ةرصشلا هذه لون ام ىردتأ كلا اهيأ ىدع

 لالزلا ءالابربللا نوح زغ + انلو- اوخانأ دق بكر بر
 لامدعبالارهدلا كاذكو < موب رهدلا فصع اودأ مث

 )ن ومأملا) رخ“الا ف امهدحأح رئامردقب نازياا تفكك ةرخ الاوامندلا لثم(ةقوس ني دمش)

 رعش ساو ولأ لاق اعالا اهتفصو امل اهسفن نع امندإا تلّئسول
 قيدسباث ىفودع نع هل * تفشكت ببل ايندلا نوما اذا

 ءاملاك ءاغسلا ىفو مهتحت ضرالاك محلا ف سانلل نكت ا مال#لا هيلع ىسع ىلا ىلاعت هللا ىحوأ
 ليقرحافلاورملا ىلع ناعاطب امهناف رمقلاو سعشلاك ةجرلا فو ىراجلا
 قاوم م برلا درب ليق بونجلارح نع اهءافتراولامشلا در نعاهضاةخنال برطااب ةنوصوم ابصلا
 أ يع نط تك نجلا هغر ءاّتشلا باهذ حرفتل ةكتالملا نا سابع نيا قبوم في رخلاا درب و

 مصتخاو مالا مفاعتفهدلاو

 فالللا أثةنافور عودي ز
 اق جراوتقلا تح رخو
 ريغونب ترغت و فارطالا
 ريال مهفريغأل لبقو

 ىعىرخلا عستافريتألو
 نبا ةلاجرع ررو عقارلا

 تعطقفع راز#ملاهبقف
 تاقرسلات رثكو تاقرطلا

 ثمظعولاوقالاثب رططاو
 مقوولاوهالاو_ فدجارالا

 ءار الا تدذاحيت وءارسملا

 تب رخو داسغلار حو
 هعل ىلا سعالال اقدالعلا

 تاك وحلاصلا هيخأةنال و

 حلاصملا ربك أ نسم كالذ
 )0 اصلا ثاللاتاطلسلا

 ناكلسع.«ا نيدلادامع

 مهربكأو 0

 هلكش ىلع هوكو ةءورض

 هوالثوريخ «بقوهوالط

 دعبءار الاهتلعتقفت
 تفلح و رصانلا هنأ ملح

 هل تتدو ركحاسعلا هل

 ماكحالا ى لدعفرئاثنلا

 مارت دية صرلا سطو
 تااطو دالبلا هب تنماف

 اطَعلا لرتولذ داعلانوأق

 هبتيالو لازف (امانلاليل

 هتساح بط ليقوسابلا
 نم<-ءاس كفوتوفام)

 ثالملاهوحأ (ناكو ساي
 قيم ديس واللا
 نم اهنم جرخأو كلركلا

 الر نماهف كرتو جرخأ

 نماو رضأال ارومأ رذح
 رادقالا نم هين سيلام
 هيل ارك ابعلازيهجت سماق



 نسلا ريغض وهو كلركلا
 ةنائكو هلاحر طع اهاعف

 امم ماهاف هلاحر وهماهس

 تآاشنا اهم أنو ةدم
 ناىلاا هم لز مق هدع

 لعنو ماطظم ماشلاب ث دح

 قّدمد بك ةانعم ى ىرغفلا

 قفناو ماب ةسحلا لعف
 مدقَت ”امنوص ل كلذدعب

 ساناا نيب رهتشاوهرك د
 هلت ءط> كلذ دذعف هرم

 ىلا تلطوكلامملا دئاقع

 رضف كلانه نم رصد

 لحدو هلهموتشت دعب
 هلةغني>- ىلع ةشإ دما

 كلملا يرس لع ناقل

 روك ذملا هرخأ علخ دعب

 ةعيسس لتقبماوافنآ
 نيامّتعملا ءارهالا نم

 هل ناك نم ةب ردنكسالاب

 مس /'امدف غل اونافلا“

 نيحلاقو نانسلاناسلب
 ركب ىلإ هيحأ راثب ذأ
 الا نك لف ناسمع تاراثاو

 ةييفوأ ب يبحلاةروزك
 وأ بجاح ةزمتو أب يقرلا
 ركجالا بتاك ةَقْدم

 ىلا لركلا ىلااعحار

 ةرام: مو هيارا هيرب ىه

 تدب هيامح أ لزاذم

 هنرو زف لاوهالا بكر

 اعدو ام

 دق كلذ 0

 امهدحأ نب ريمأ ك لسمأ

 هدضعروخ ا او هاك

 دءامهلعف . هدعاسو

 هلم كركلاىلا هلودو

 لمهاق هلئقرم امهلتقو
 لعلبتأو هدعاسم تب ناح

 مايأ موهلل|نمهيلعنأك ام
 مهضعب لاقو فرسلا لمكال لالحلا ( هل هجر ىرولا نامفس لاقو) ىجمتاب ا /
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 نأ ىانذأ تيص سن لاق هئس هثامعس ةدانغ هل هللا بدك تدسلاو ةعجلاو :تللأو دلل حلا لا مر أ نم نا 1

 دنع فورع عملا ل عم ىلص هللا لور لاهم اسو هم هلع هللا ىلص هلبا لودر نم تعوم نك / ١

 اعئص مهتسحأ هيلا هقلحت بح ناو هللا لامع مهلك قلكلاف مهنانك أ ىف اوشدعت ىتمأ نم ءامجرلا

 فطنال ىنداب لاةذ هدلول ىموأ مثيهلا نب هللا دبع نا ىكح هلءاف ليلقو ريثك ريحا تاو هلامع ىلا

 درلاب و اقيقح نامرحلاب تنك كلذ تلعف نا كناف اًهعقسم تسلام باطتالو اهاهأ ريغ نم حاولا

 ه.لعلاقف هاصوتساف م هملع هللا ىلص هلئا لوسر تأ الحر تل اهنع هللا ىذر هشئاع تور 3

 7 10 هداع هليا ىلد هبا لوسر ناسا | ئس ” ناك امو بضغتال لاذ فدز لام بضخ "ال مالسلا

 تعالت هنأ لع تح ههحوفف لذكر لازيالف ةذ> اولا ةيذكل ا هدنهيذكما لحرلا ناك ثاو بزكلا

 ىلاضرالاتكتششا مالسلا هلع مدآ ىلا ع هللا قاحاما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (لاق) : ةيوث هلل

 اهنم قلخ ىثلا ةءرتلا ف نذدي والا توع دحأ " اهفنابتم دش ام اذ درب نأاهدعو ةابنمذحا ال امر

 ىدر بلاط ىأ ن ىلع يعتد لخد لاق ىلع ني 3 هداشسأب ينامصالا معئوبأ (ىود)

 ساحىذلللاقف ضرالا ىلع رخ الا ساحو ةداسولا ىلع امهدحأ دعف ةداسو امهل جاف هنع هللا
 هلال نمؤملالوقل ثالثل شرعلا زهيد جراج الا ةماركسلا ىنابال هناف ةداسولا ىلع ساحا ضرالا ىلع

 لهجأ نا هنعدش اىضر ىلع (لاقو) ةب رغضرأ ىف تام اذا بي رغالو !هلاق اذا رفاكلا ةماك-!و هللاالا

 نوذؤيال نيذلالاقراربالا نمن للمس هردق فرعبالتا الج ءرملب ىنكو هردق فرعبال نم سانلا
 نمدوجأ ض رَقلا باوث نالةقددلا نم ريخ ضارقالا 'لدنع هردق هللا دنع كردق مهضعب لاق ةرذلا
 ةءنامثي ضرقلاو اهلاثم ارشعب ةقدصلا ةنجلا باب ىلع بوتكم مالسلا هيلع هلوقل ةةدصلا باوث
 رع لاقو ريغ ىلع هللا لضفب لخن دوسحلاو هسقن لاع لخت ليضلاذا للا ةءاغ دسملاو رشع
 هّنلا نأ لوالا عن ثالث اهف ىلع هلل نأ ترافنو الا ةيبد: ثتاصأام هع هللا ىذر باطالا نءا
 ىايندف اهلعح ىلاعت هللا نأ ىناثلاو كلذ ىلع رداق وهو اهنم ملظءاب ىنبصت ملف ىلع !متود ىلاعت
 ضعبل لسق 08-0 اهم. ىف رحأب ىلاعت هللا تأ ثلاثلاو كلذ ىلع رداقودو ىنيدف اهام لو

 الن 0 نأ ةيقاعلا م مايالا رثاس ةفاعلاى ا هلق مول ةمفاع لاه ىنهت ةتاهءاربكتلا

 لشناف هلوح هتاندو هدالوأ ىلا رافن ةافولا تاورم ن' كلملا دبع ترض اماو تاذ

 م-اوسن نو.علاوناريدمو دع ىدرلا اب دب ربانء ريكس مو

 مهضعب صختر دقو لاق ذخالا نم هيلا بحأ ءاطعلا ناك ن 1الا دال لاؤسلا ممصيال ديالا لاق

 ناوخالا ىعسلمقو درلا ةناهأ حظ نوذ.ال نوفريخال لمقو هسفن لملذت كاذب ددقب نمل لاو نأ ١ىف

 نم زيت ةببرلا ضءب هيف بسكملاق هنا هنع هللا ىضر ناطالا نب رع نعو مهسفنالال ,مناوخال

 او وادن ةروعو فعذ نم ءاسنلا 0 (ةكعفا ىطر ناطخلا نب رع لاقو) سشانلا 2

 لوسر ىلا تلخد لاق (هنعدهللا ىذر ةزب رهىتأ نعو) تويدلاب نمئاروعو تؤكسلاب نوفعض

 نا كال لاقف ثيكبت عوجلا لاق كباضأام تلقذ الا ىلصا وهو ملو هيلع هللا ىلص هللا
 ىمأ لو هع هليأ ىل ص ىنلا لاق ايندلا ىف كالذ تبدتحأ اذا ةاحلا نيدمأل ةمامقلا 1 ا

 ءاسنالاب ٠ وعشت فدصو ماهلأب توؤشتب فذدصو ةكتالملاب نواب ا انس هكا ىلع

 عيبستلا مهتمهف ةكئاللاب نوهششي نذاا امو ةاك لاو ةالصلا مهتمهف ءادنالاب توعشت» نيذلا اماق

 روذح دنع راظتنالا هركو عاقولاو ب رشلاو لكالا مهتمهف مئاهعلاب توهسشت» نيذلا امأو ليلهتلاو
 فن ريش نيدأم اهي ددسص نوسج ىلإ م ويذعب لاق رااتنالا لم“ الر اربالا بول (ليق دقو) 2

 عنمو ىئبتيالام ءاطعاف أطل (* اي ضعإ لاق) فدغر اونو / تءتحا اذاه فد رطو فمع

 نا
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 هيلعلاق) مع وملا لاق بيطأ ماعطىأ مهضعبل لبق نولكأتال كلام همئان ىلع ليغط سمن
 هللامس:لوقي نأ ءالدنا مهدحأ لخداذا مدا ىثب تاروعءو نلا نيعأ نيدام رد 0

 نيطامشلاو . نحلاهملارلخأ هيرو فدكو ءالخلا ناسنالا لحد اذا هنع هللا ىذر ىلع هاور سي رغ

 د لاق اذاو ررض هةر و هيذٌون اعرو

 هدر تأ هللا تلاسول ةذ لا فر هل فرعدال مانأ ة2ال5 ريغص دلو ةمفوصلا ٌضعبل عاض هللأ مسإ

 ةأرماىأر هنا لحر نع ىك< و ىدلو بادذ نم ىلع دأ ىكق اهف هيلع ىضارثعا لاف كيلع

 كد كهدف لخدأ انآ لاقف هم موس وو < العا هل تلاعذ كح انأ لاقف ديرتامهل تلاقف هملق ىف تعدوف

 ان ةنسفلآ نشاعمالسلا ةيلعاسوت تأ كح عاش هوه كيد ::لاطبا تلاوههحو ىقتقصبف

 تح ىخو اههد>نمتاخد تاناب اهلرادك لاقف امندلاتدآر فيك توملاكام هل لاقةاقولا هترضح

 افا .2ذ ني دعم 3-0 !مون لك ىلاعت هلئا ثرعل تالا هنأ هللا هجر ىروألا نايفسنعرتسمزح" الا

 نامقلل لق هنأ ىتحدابعا نيد وكل زاهف دحاو فنذب هاَقلت نا نم كيلع توه وهف هنينو كس
 مجلات ةحاملا بلط ن نسح ناو ةينالعلاف هنم ىضسام رسلاىف مذصدال ىذلا لاعف لقاعلا نم

 دو نب ريس نءال لح ر لاق بسك-لا فصن ةشدعملا ف ريبدتلاو لمعلا فصن سانلا ىلا ددوتلاو

 لذ بذكلاو زع قدصلا لبقو هللا ىلع همكح لب هللا مزحام لخأ ال لاف لحفف ىنلعحاف كتتبتغا
 مهضعإ دس ءامحلا هلْوو سفتلا ةناهمو ةءورملا ناهذ نم بذكلا

 بدالا هلو نموأ ءوسلا ةداعو * هتناهم نمالا ءرملا يزكي ال

 بغل ىفو د> ىف ءرملا ةيذكن م * ةمنار ريحخ ىدنع باكلا ةغبف

 هيلع لاقو لسعلا ريصلا كاسفتا متاحالا كشف تضغلا لحود هيلع 5 ىلم هللا لوسر (لاف)

 ةالصلا هيلع لاقو بخغلا كح هس 0 نم ديدشلا اما ةعرصلاب ديدّشلا نسل مالسلاو ةالملا

 بضغلاءاكنلا شعب لاقو اناعاوانمأ هبلق هللا الم هذاغنا ىلع ردات وهو اظيغ مظكنم مالسااو
 | ههحو هللا مرك ىلع نع(كور) 26 الا باه ملخلا ء ءاكلا ضعب لاقو مدن هرخآو نونح هلوأ

 مهدعوو ممذكب ملذ م مدحو مقل منذ سانلا لماع نم لاق هنأ لو هيلع هللا ىلص هللا لو-ر نع

 لح رل لاف دابز نبا نأ ىكح د“ هوا تب وو هّئاادع ترهظو هنءورم تلك دقف مهفاح مذ

 تاكامت ذمناك اذا هنافنذلا لجرلا لزتعي نأ اهلوأ لاصخ عسرأ لاق ف ةءو رملاام نيقاهدإا نم

 الف س انلا ىلا جاّتحا هلام دسفأ نم هنا هدسفب الو هلام ملصي نا ةبناثلاو ةءورج هل نك مو اليلذ

 هل ةءورم الذ سانلاىلا هلهأ جامحا نم ناف هيلا نوحات اف هلهال موقب نا ةثلاثلاو 1

 اطذنا مظعأ 5 هقفاوت الام لواتش الو همزملاف باريشلاو ماعطلا نم ه«ةفاونام ىلا رظني نأ ةعبازلاو

 هنازيمةمايقلا مول و هثاريمهتوم مون هعضغن ن ِ اونوكتال ىانلا اهيأاي لاقو مصلا بلطي نم ةيراح

 تملح والاف 3 هارحأ نيح هملق زب رص ةذإ تعم-ول لوهحاب لوفغأاب لاق داعم نب ىع نع

 هاو رشرعلا نيد ووش 0 راقتفالاو لذلاب سفنتملا س م ءاطع نيا لاقو اند انرط

 هنن كفل يذلا مدآتن[ يؤ ملاة ودول اقم دنع ىسومو مدا محا لاقو رعنب هلبا دمع

 ىلا كت ئيطخع سانلا تاطبهأ مث هتنحىف كننكسأو هتكنالم كل دعسأو هحور نمي عنو هديب
 لك نام .:”اهنق حاولالا كاطعأو همالكب و هتالاسرب هّنلا لافطصا ىذلا ىءوم تنأ مدآ لاقف ضرالا

 لهف مدآ لاقاماعنبعب راب ىموهلاق قاحنأ نا لبق ةاروتلا بتك هّنلا تدج و 0 كنب رقو ئغ
 هلعأ ناىلع هللا بتك الع تاع نا ىلع ىنمولت أ لاق معن لاق ىوغن هبر مدا ىمعو اهبف تدج و

 ىلصهللا لوسر نع اههنع هللا ىضر سنو دوعسم نبا (ىورد) : ةنس نيعب رأ ىقلختإ نا لبق

 | ةنن م مورخأتاموهبتذ نم مدقت امهل هللا رفغ مرحلا نم ةعج لوأ ماص نم هنأ لسو هيلع هلل

 ةكربد هيذؤنال ى قحاب اناح نا نيد و 4م د هليا لع هلنأ مسس

 نم هلايف د اريفاصعنم
 باعلافتروٌثوروم

 تدان ما
 نم بتوعامج رو هيلع
 (لبقو) ىنجال
 واهتم مرو

 باّمعلا همناحربغب لد.

 رخاالاقو
6 

 مدد طاع ى 7

 همانآ قنوصو5 (ناكو)

 21 1ةتاساو هتلودريدمم

 كلامملا ى-ءىل وساق

 كلاملاو لولمملاىف فرصتو

 اذح اذحخآ متالماق لمهاف

 بة وعنا
 معلا هشيطارط تحلو

 تسكنتو هنا نان تدبنف

 لطبفهنايار هبار موش
 نمالسخو هإبطوهصز
 قشنساو هلايطصال وللا

 6 ةريع حدأو دوسالا هب

 ى هراقدقوال م .,كودو>وأ ا

 قميصأو داولاو لغالا
 قيل حروشب رد:كسالا

 عباسا مج لْز و ده

 نيل ةدعملاءا مالا ن مهلعم ع

 - ركح مهم يضمن ىلا

 3-3 1 عر بفو نيملاعلا

 مز-و رح صأو مهل لَو

 مهم الفل مهاب دعت دعت

 ناكر اولحندو 3 ا

 0 تام نا نيدلا

 ىفمهج ا

 كريتر نملا

 لا هحرخأ دنوررا ناكر دححح



 اعالااندهثامواودهشو

 بغالازك امو ادلع

 ١ تيب نيظناح
 سانلا نمو: ىذلانمو
 املاس

 ليقوتونللابلاقسائالو
 فن رجل اعت هللا لعدقو

 هتءاو رفءضولوةلا كلذ

 اذهىلاةنسلا كلت نم
 الا نكي لل اوحالف ماعلا
 و 1 وأ مونلانم ةئسكإا

 هك 2غ حلا أذامول ضعب

 ركلة الو 01 5

 ةعيس عباس حب رقنهتلذ

 دقفو صوتى هبوخانم
 ىلعم ركلا هصخش كانه

 هترهدأ دو حصا ص وصلا

 ىتح هدمفل ساودالبلا
 ضعاف داو_بكابطتللا

 هيئنملا د رط نفح لانه

 هيد هعاارخا كلاذناكو

 كلملا١ ىلاعت هللادجر
 فرت ( كنك فرشثالا

 واو اريغسص ماكحالاف
 تاك_فاريبك اكلم هنسرغص
 ةبالولاىروناس ناكف ىلع

 هنامرحالة د اغلاىلا اريغص

 هينيشام هياعك 2

 نسكدعا مايالا تلاقودناولا
 دب رثام مل- بعمل كلذ اهدا

 روصنملا+ يح دعب لذفت
 بلاغ هللاو هسلعترحو

 رصتناقرومأ هسحأأ ىلع

 ةسلعرصانلاك للا وخنأ

 د , ىةلادلابكلملاعربو

 رس ىف لزب لذ هيدي نيب نم

 لاقتنالاه+بتو لاقتعالا

 فرسشالا همعب قا تأ ىلا

 فرشأو ةنحلا ىلءمدقدقو

 نانسالاودعفإ تعرف

 ,؛2و32

 دجوا سيلام بلاط مب اعيجايندلابلاط
 دج نيرصن اهحوز * سورع انثدلااما

 هللا ىلص ىنلا) ىنمهيىلوأوهلاقو هيلا قد ربالا لمحت عاق نالمل اولاق تاتيبلا نملاةف رصن هرصباف
 هيلع نثاف رد مل ناف هئفاكف ادب كلالوأ نم داب مالسلا هيلع لب ربح ىللاق ل هيلع
 قوزمالوشا-أ قداسي تسال: اهنع هللاىذر ساعت اللا ( بلاط ى نأ ىلع نينم زملاريمال)

 ىل_علانأ كلام ناكاسذ لود راد ايندا'ناو كيلع مربوكا مرن ناموب رهدلا ناب ملعاو كل سلام
 ههح وهنأ مركب لاط ىبأ نب ىلع نيذمؤملارب | لاقو كن كناوقب هعفدت م كبل اهنم تاك امو كفعَص

 هنامك ىلارهدلا ةحوحأ كلم بر وهبابذ نم تامدسن رف لامعالا راغصر دلو لاح الار رثغتال

 هنعهقلاىضر سابع نبا) نيةبلا نسحوريصلامئازعب مومهلاتادراو اودرطا (مالسلاهيلعىلء)
 ةدح هليا ظذحا كلاففع هللا اغذحا مالغانلاكو ىلا تفتلاق مسو هيل هللا ىلضىننلا فدر ثنكلاق

 هك نمارعأ كوطعتنأ اوعمجاول قئالحلانا لعاو ةدشلا فكفرعب ءارلا ىفهنلاىلافرعتو كماما
 هنلالأساذ تلأس اذاف ب ركسااعم جرغلان او ربضلا عم رصنلا نا ملعاو كلذ ىلعاور دقيول هللا
 رسسنعا انك ول ملسو هيلعهتلا ىلص هنع د وعسم ثبا) ارمس رسعلا ممن اهللاب نعتساف تنعتسا اذاو

 هليا حرئاهراظتن ىثمأ لا. عل ذفأ هعفر (مالسلا هيلع ىلع) هح ردي ىح رسدلا هماءلخدإر دةعىف

 نوكي هالسلا قلح قءاضث دلنعو ةحرغلا نوكن ةدشلا ىهانت دنع مالسلا هيلع هنءو

 (رعشإ) نيل
 وحرتالثمحنمهو> رت ىذلالعل د اهلانت نأ ةحرف نم نسأبت الو

 جرغلاىلا هاندأ سالا قدضأت د ارفرلغ دامس قب اضتاذا هرب
 لوصت ممكن اوريصت هيلاىذإا كاد وريطت هيىذلا كد-انح م مافك”ريشع مرك ؟(مالسلا هيلعيلع)

 مهرسعمنعرسد ولر ومأ ىف مهكر شأو مووةس دعو هع رك مركا آ ةدشا ادنعةدعااوهولواعت مهم و

 غ رأت نك لاققف هولأسذ امول هنا رخال أطباق همأ مدق مول لك لسبقي كلاسألا نم لج رذاكل مق
 هللا ىذر لسبح نب ذاعم نع : (لوع 39 تاهمالا مادقأ تحت ةنحلان أ انغادقف ةنحلاضارف
 لاق ىئ_ضوأ براي ةمالكرخ 5 ناكن ةد 1 ةئامستتو فال ةثالث ىموهماكىلاعت هللا نا انغلب هنع

 0 ذف) ىطخط«اهطذمو ٌتاضر اهاضر كالو دومأي لاق ة لاق كما كسر

 لاقوامةن افاص ترمد ىحاضط ءالبلاب كلانطط لمق انوتف كانمفو ىلاعت هللا لاق( ءالملا تقو مبا

 ءالبلا تام هب هناخال ةداهنشلا عخداكهئاملوال ءالمل ارخدا ىلاعت هتنانا م0 هم اع هليا ىلص ىنلا

 دنتجلا لاق و هنم ةدافتسسالا نك ةلاحىلاهريدد و ناسنالا نم جيرذق سيب غابدلا ةلزتعتاستالا ف
 ىداصلا ارفعح لإ كح دع نيلفاغلا كالهو نيدب رماة و نيفراعلا رسال هلع هللاةجحر

 0 تبعك نعو امضغ ه]-عح الو ايدأ هلعحا مهللا لوقت باصأ اذا ناككدنع هما ضر

 ةكملبقو ىتب مسماذأق هحان و ع تاع هللاثعمد ىبح ديعلا ىكينال لاق هنأ هيلعمتلا

 ةحو اهئاق كفك هسا ا نكلو كد ءوشب عومدلا مسمن كانمع تعهدأ اذامدآ 1 ثبااب ةاروتلاىف

 قب رطلاو كنود لاقف ل اتلاطى ابر علاربمأاب لاَقف قب رطلا اموت ة ةرييهز رعل-رضرتعاو

 2 23م كفر تما ل امون سما امون بقعا لاق ىدثملا خ نءعزحاع ىلا لاو كالهللا اهلهس

 تفتسمال اردتم كتبتأ ىا نرعلا ريمأاب لاق 3 هفل جلا ضرفكيانع طقس دقت لاق ىرتك ام

 م نأ ؟ ىنلأس لازاتط ا ل قادص ىل ناك مهضعب لاق * مهرد فال 1 ةسمخت هلريصأو كيد

 تلقاسجم تغرف لاق هتدضاعتف مانأ كاع هتنف نيتوسنلق اهنم طمدخ تاقو ة ةقرك امون هّستاف الغش

 ةفغرأ هع رآلاق نتا تانث اك ىليفطل لق ةرحالاب هدحاو تركو ةدحاو ثقرم» «لاق اماه



 مهردلا هب لذ دقوالا * ُيرصاردق سانلا نيب زعام
 ىكلذكو اهغب زهل رهظد هنافمهاردلا بلقي مث ةيآ الاهذه أرقي ةسلدملا مهاردلا فرعب نأدارأ نمل
 مهو نولمعتا < لفاغب كب رامواهنوفرعتف هناي مكر ريس هللدجلا لقو اهتفرغم دب رت ىتلا ءامشالا عدبج

 ىضر ىلع لاو لجن او لاون لكُم لقناو ركسشلا ربخلا فوهرشثن هلماح ىلحبحي هرتس ْىدتبملا مزلب
 ْئثىأ هتد زار ىرسكل اق د زملاباب هنع قلغبف ركشلا ةمعئدبغ ىلع خشنال ىلاعت هلبانا هنعدتلا
 عستيال ع همثلا وعسنادحو اذا ى تسلا ريقفلا نال هنم ءرضأ للا ئرسك لاه رّمغلا اولاق ءرلا ىلعدشأ
 نب رعلاقو رفلا لعتعا دقف رعفلاةناخع ةقفنلا نعهدد ضيق نم ءكحلا ضعب لاقو دح واذا
 سشيعبنا ميئللا فامسعأ مهضعب لاقو ةءورملا قدقرهندج والا طقامسُمل تدح وام هنعهنلا ىذرباطمل:ا

 لايعلا ةرثكو لاحلا ءوسلاه كمئامامتغم هوأردقو مهذعبل لبق طق مذىف عقب مل هعماتا ادعت دوجلاب

 شعالا ناكو ىريغمهاع ليك ولا وكي نأ بحأ تنك نكلومتةدصلاةهننا لازع مهما مثغنال لبق
 ق.قداندنع قبس هش راحهلتااق ةح ردلافصن غلبالف دحفملا ىلاج ورخلا دب رب هفرخ نم اموب كزئد

 ةغتح> ىلأ تح اص لد_# نع ىنحو لت 0 لد تلاقلزنأ وادعصأ تنك كد واهللاق مع شهد

 قيقدلا ىنفدق تلاقوىلا ةب راجت ءاف اهغلوأ ةحورطمهقفلا بتكو اسلاج مول ت اذنك لاق
 اهنمترك ذ انك لودالا اهعادبا تدرأو ىنيع بصن ناك امنةلأسم ةثامسج ىرطاخ ند بهذذ

 سانلا ىلع جيرخال فيك ئذهل سالولابع نم بعال فا ىروثلا تايغش لاو كاذدعب أبش
 تلاه ثدبلاىلا تفرصتا اسإذ اهتاففذ- ثدداحأ ةتس ىنثدف مهاربا دنع تنك شمالا لاقو فيسلاب
 تردكام ىلعىبع ملم ةنؤم تناك ول كلام مامالا ) لاقو) 1 تدسنف قيكد اندنعام ةبراجلا

 هللالو-ر ىللاق ( هنعهللا ىذكر رذوبأ) ْئثالِراذكلا ةيكو ئشاس 0[ ظفح ىلع

 هللا ىوةّتب كصوأ لاق عسباسلا مونناك الل مث كل ل )وق امرذابأ لقعا مانأ ةتسلسو هيلع هللا ىلص

 نيلونالو ةنامأ نب و والو ك طوس طقس ناوادحأ نلأ الوز سحافتأسأاذاو كتبنالعو كنت رس
 هاطعأف هلأسف لجر سو هناعمتلا ىلصهنلا لوسرمتأ( هنعنلاىضر سنأ ) نينثا نيبنيضةتالو امتي
 ىلص هنعو ةقافلا فاخعام لج ر ءاطع ىطعب اد# نافاوأ أ لاقف هموق ىلا عج رقنيلبح نينافغ

 ريب زلللاق ملسو هيلعهتلا ىلص هنعو رثعاملك هديب ذخأب هللا نافىنضسلا بنذ نعاوذاحت لو هيلعهتلا
 نمو هرثكر ثك نذ مهتاقفن ردق ىلع مهقاز رأدابعللهللا لزني شرعلا ءازاب ىزرلا عجئاغم ارب زان
 ك.سفن تعذرالا دحاب رالو كلدفر هلانالا دحأ كب رعالنا لاقفذءو رملانغيبارغا لمس + هلللق لاق
 باصأقه_:عالاف ركسعلا رابغنع انبلدعا ةقرلاىلا هلةرفس ىف ى نب رغعلل ديشرلا لات هدفر نع
 لدت دعل رفع لاف سباب زيد تاريسكي ةاناق عطتساف ىلارعا ةمح ىلا لدعذ ديدشع وح ديشرلا

 رعاشلا لوق تعبسامأ دوح وااردق ىلع دوا ناف ُكحو الهم ىاارعالا لاف مدقأمف ىارعالا

 نفذي رهدلا هل زي اك نكلو د ةءارض نمالو لم نم كاذ امو
 مهرد فالآ ةرثعي هلرمأ مث هيلا نس>او ىنارعالا ىدص ديشرلا لاق صقرب ىأ

 دوجلا رهاظي م ةءس ىلع ر دعت *“ ملو ليلقلا ىطعت نأ تمركت اذا 0

 دو# ووفارقفدساملكف * هستلق كءنعالو لاونلا ثب
 لماس تارباعالا ىجحاإ| ىلع د ىمهارد رعتسنال وما ىناودب ( ىورلا نبا«

 ىدارملل ناّدنن هيلع شنو عسفر بهذ قيراادجأ نء رصنل لع لق ا

 مهتملكنلاعوذج ف باصو ١
 رتب واذا يلصلارسكسنمل
 ناقفحخ نم تنكس يكف
 باق

 لرخ مهشح ليقاماذا
 ىلاوعلاب ىلاعملا تكرداف

 سل كدو> لذف نكلو
 ارش
 : ىرُخ علا ىطاشلو> كدوق-

 لري امهيفهللاف

 نء اطمح دمو
 تلاق

 "لرصن تلل-ثمحهللا كوت
 ركولأ ) رودنملا كللا)
 : »ولأ تاك ىلاعتهللا هجر

 هيلع صندقرصانلاى الملا

 هيلا كمل, ةيصولا دنسأو
 نودصود ةرضغغ كلذو

 نمهعاجو لاشي و
 ناتدتااو كارتالاءارمالا

 ناذهليقالو نانثا هما

 ةريسراسف نامصخ
 رب رس ىلع سا جو ةنسح
 نب رشعلازهان دقو كلما

 نملزعو لو نءلىلوف ةنس
 لد_ءااطسذ لونوردأ
 لوك لوتس اتك كو
 ةبعزلاهتبحلأو ةسظعلا
 هيبأ هة.يكحدام لماعو

 مهقلذب و فورعملاب
 ليقتف ١ولالادعت فولالا

 نب رمعلا ةريسركد ولا راس
 ىلاهّدمه ولعب ريخللا راطو

 انهن رالا نك ملف نب رينلا

 ثتدح وعون عاشتتسما

 هل تل وسذاودعاوق

 هواش اورهدلا هناخو هٌؤانرد

 نيضئاحللا عم ضومنا



 ةمالانيءباتلاوهباهأو
 كو ءانثأ فشخ مو
 ايام

 نم سما“ نم ل وانت
 ةنوشملا
 لوةلاعضوءاذهناك واو
 ترهطأ

0 

 فر و لثمماسنز مهل اىرب

 ماج
 5 7 ع ٌَ
 نساا١نع س رعادفمو
 5 ع

 هسجع ||

 قرسشت هاقناخ نم اهلادق

 اهدع رهدا فصرت نعز أو

 داجو ءالدلا 000

 ةيصالا نوت لا

 سورعأ مكصوو دن

 ىلاعت هّللاق ه 0

 دعاقلاو فقاوال فعاضا

 قايل عقرب و تانسملا اهم

 مون جيرهصلاب هنيعرقب و
 ىورب وربك الا شطعلا

 ندا دع ءامد نم هفومس

 ءاعده4 سف ل.ةند ولوذخلا
 م و ثيحل وامملا

 لو#يو
 ءادعال افلس كمخمأ

 َّك ريد

 لرتب لاو ان م كرتثالو
 موءلا كن م كرم 0
 ريش

 كح نس نبا لها فتللدف
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 لامن هزعطب حقد ريقذءاح و وىلاب> أ مهتلودتناكم مهرب نع لو صقن ناو كتةلودن مهرب ىلعلر داز

 هللاقف كيباود كإوتف كلع هلمالا توعدهزعاغت 1 نئالاقف ىبافقفرتف اريك الغش م

 ال اوتكلهالا س هن تأشنام اًقيقد كهف لمع نأ هللا عداف لاك رعن لاق باعتسم كؤاعدو ناعتلا

 ىديسأب لاق مت 3 ثيدحلا قلاراطن ءاهتفلا ه ءاقرط ضعي ىلء لد ىلاعثلا لاق ثكلد الا ثع# تعلط

 تمدقو هنمث.م 3 هلع ل عاف لاقانءادغ ات 1 تاقف ايصن اذه انرفس نمانءّتل دل ىلاعت هلوق لبقام

 وهامافهذ ألف ةلأسم ريغنم أش ىل طعأ نءلاق هنأ مل-و هم اعهننا ىلص هللا لوسر نع ىور رضحام

 هذفت لاط ءأ اذ مارحلاو لالا نم بيصءلناطاسلا نا هدو هّللامرك ىلع لاق ل- وزع هللا ثزر
 هذحأ اذاق لالا لوا ىلاعتو هناحس هان الو هيلع هنناىلص هللا لوسر لاةلالخلا نم كنيطعي اسئاف
 نع ىكديد_ثملأ هذ نا ةملاط ىهو ىرقلاذ_أ اذا كد رذدنأ كلذكو هلوق الث مث هتاغم

 لاك وهلك هنع لس وهل هلأم دوو هبوم دنع امهلث مسد: م هلام دبعأل ن اًديمصم لاق هنأ موضعي

 ملسو هلع هللا ىل_ص هللا لوسرلاق ردكي لطملاو لمالا عطب نس سأل انال ىلات لا نم نسحأ لكلا
 سسعلاى ار لاق هنأهنلا هجر ىاشلا ند رلادبع ن ءىكحادهع دهعاع 0 نمو نيد ةدعلا |

 هو رضحاق هتلتقدو اولاعذ لدتق كانهاذاو هوذحاف بارخ ناكمرلا هوعبتنناكمىلا ب رهف الحر المل

 ةداشلاناقك نعىنتيمت تنأىهلالاق هتالصنم غرفالف نبةعكر ىلصأ ىتح اوريصا لاف لتقل

 لئاقلا اناف لحرلا اولدن لاو ل> ر ةءاجلا نيد نم ي رفن ىزعو ىعض ل ارظناف كربغ دهاش ىلامو

 ناف ةداهشلا انم تلط لو هنا اذهان ىرسىف تدون لاقف لّءقلاب رارقالا ىلع كل ىذلا افهلاولاقف
 رعش لئاغلا نع توفع دق لوتقملا دلو لاف لَّقلاب رارقالاالا ىننكمأا فكلاح نعانغشك الاو تررقأ

 رداقملا ىسفن ءاورمن اع ىنأتو « ةغلكح ىلع: ىدريصأس
 رئاودلا ل ءتراد ناهللا نم * اسناتنكنادبعلا سّئيل ىناو

 ضرقللا اب وتكم ةزجلا باب ىلعتيأر لاق لو هيلعدتلا ىلسهنالوسر نع هنعدتا ىذر ةماماوأ ىور
 بحاصن اللا ةقدصلا نمارحأ مافعأ ضر ١لاب امل ربحاب تلق لاقرشعب ةتدصلاو رشع ةينامت
 امهنءهللا ىذر سابع نانع ىور اهلهاربغ ىلع ةةدصلاتءةواعر واحات الا كييتانال ضرَلا

 لك ىف ىلاعت هللا ىف ادب ساغنأ ةئالثب ءامب رش نملاق هنأ لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 مفانلاقابع ءاملا بعبالو هريغ ءامي رش ىتح هفوح ىف ءاملاكلذ 030 اماكن ةرصلك دعب هدجو ةره

 ةئسلانافاهلثمل دعئال مفانا, لاف دحاو سفنف ءاملابعأو ب رشأ انوامهنعهتلا نذر رع نبا ىف آر
 نم موظ:موهو لاقاصم ءاملا صمو هدم اهمتكروهللا معاب اهف ًادبت سافنأ ةثالثب هيرمشت نأ

 ههحو هللا مرك ىلع نيئمؤملا ريمأ مالك
 انيدوالةعواطوان>-نصقن د ءاسنلا ناف ءاسنلا اوةون

 انييم البلد هيف عطوأو د بالا صن ءاج هب لكو

 انينيلا ثرا فصن نهثراف *« طوطحلاص قل لمادلااماف
 ان:دهاشل ىةداهشلا ىصتن# نهؤازحاف لوةعلا م دنو

 اممعب هق دادزت تسل ام ب نون اذا سن سس

 اتم اني ضمملا ةدمىف « مالا 'لرتو ةالصإاتاوف
 انينسهنم ةمادنلا نوكت د دقف امون ن»وعبطت الخ

 ه2 عك كلانعء نا د لحد م ل ن1 هنا هريغ

 4 0 رهطأو ىلأو دع ىدعامّ لا ب_#ذ نطوإ

 معز امد_ضشللاعملا نا > هناصنص لالا دعب نمأب هريغ
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 ا طعب ىلاعت هللانا ةرودلاءال ةمهلاب ةياوح رلام>اصب كلذ نسبلف نأ ىلا هل لوةمذ مث

 ةسبعو الا لامالو لامب الالاج رالو لا رلاب الا كلمال بح نمالا نمدلا ىل سلا نموبحي
 لاقو لقتال دحأ لكم ةيدهلاو هلع ىلع دقعن لقاعلاو هلم ىلع دعي لهاملا لدعي الا ة ةيعرالو
 ف. ريش نم سل هنا بدسملا نب دنعسس لاقو توعال فيك هءاع ماني و ضييلاب ىشعتي ن# تبت |

 هل-ذف كس نأ نإ ال نم سانلا نم 0 ٠ بيع همثو الا _ذق ىذالو ملاءالو

 نمو هللا ريغهمف جل نأ هللامرح ىلع مارحو هللا مرح نم وى بانو دلك هصقن تدذ هصقن نم رثك ا

 ىلع اذامراقثاف كلب و ىلا بتكي كيبئاك ىلع ىلتاسناو هينعب اسمنالاهمالك لق هلبع نم همالكن ا مع
 ناس>الا ضع تاسالا ةرالخ ما اركلا نيد مالكلا ل هاضسلا نصت اعلا نسح بتكت امو

 ضرعاو ل_ءاف صافقالا فاي رالاك نيلفاغلا سن فو صاخمالا ىفحاورالاك نيلاعلا رودصي معلا
 اذاو بلقلا ىف عقو باقلا نم مالكلا حيرخ اذا دايز لاقو نيلماعلا حأ معنف لسعاو نيلهاجلا نع
 تضغلا دنع دال لا.نأ هركحب هالعلا ضعبلاف نذالاز واح مل ناسالا نم مالكلا ب رخ
 ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لص لاقبال اذكو رفك-لا ىلع بشغلا هل نأ نم فو هللارك ذا
 دعب و ةءاس عصلا دعب ىنرك ذامد نبالاق لج وزع هللا نأ انغاد ليضفلا لاقو اذه نء افوخ
 ةمالس ةارادملا ف لاعب و سانلا ةارادع ترمأ ل_سو هماعهتلا ىلصلاة امهنيب املك أ ةعاسرصعلا

 دشن و راطغلا ضد رعت اهتلباقم ىف و نيدلاو ايندلا
 ةارادملارادىف تناامناف + مها سانلارادفايحتمدام
 تامادنللا يديه ليلةامع * ىرب فوسرادي /نموىر ودرادب نم

 دشناف ك.مرب نءادلاخ نب ىح ىلع ءارعشلا ضعب لخدو

 لا نب يعل دبع ىننكلو 5 ال لاقف رع تنأ له ادنلا تلأس

 ١ كلاواب فما كم كر اون + ةثارو ل اللات ءارش تاقف

 دنع نبسانعلا نعرك ذواهرح نيعساو ل مهرد فلاب نيّيملا نم فرح لك نع هلا

 مو هم همل > هيا ىلص هنلال وسر مأودربك ًااعأ لس هناملسو هياعمللاىلصىنلا معهنعمللا ىطر ب تثحالطللا

 هللاقف : نومأملا ىلع سن ٌ ثئدميسلا لد امل كلذكو هلق تداوانأو ىمريك هللا لوسر لاقف

 لحد نيد ص نب لمعس ا كش سل :أنءا لوامااودم_ىلا نيئمؤملا ريم لاق ديلا تنآ

 ةمزح هناونا بناج فاموبديشرلا ىأر و ةرم نما انأو ديعسسلا نينمؤملا ريمآ ل هلع

 هقذأ ارا تار رش ليلو حامرلا ىو رع لاق لخضفاب ثالئام هيجاح عسب رلا نب ىللذغال لاقذ نار

 لامف هلامرب ذبتو هدو> و هتارسا ىف رفعح نب هللا دنع هب واعم تناعوةب راجت ناك اهنال ديشرلامأ

 مكسسو

 هدايع نع ىداعتعطق نا ىشدلأ ةداع هدايع تدوعوتاداع ىندوع ىلاعت هللا نا نينمؤملا ريمأاب

 عبس كلاذذاهرمع ناكو هتفلاهنباح زا هدوعد هرب ز و ناقاخىلامصتعملا لدا ىنع هتداععلعقي نأ

 نسحأأ ىوفاهف تنك ن رادلاكأ نيئمؤملاري ريمأاب لاقف ل رادمأ ىراد نبسحأ اعأ تذا لاقف نيذس

 نايس عدس نب اوهو 0 نم ىص لخدأ لاق ىردالبلا كود“ مهرد فلا ةئام هملعرتمب نأ ماو

 نيئمؤملاريمأ اب كن ارلمج لاذ كل تحأ نابت امدمشرلا هل لاقف هّتحاصف نمو هنم بجيل ديشرلا ىلع

 مهاردب مو مستف كيعم الامد الو نيئملا ريمأ انك الانمدال هناف ةرخ الاو ايندلاف هيزوذأ ى اف

 نيتاهنمهذهوىلاهنيا قلحخ بح نينمؤملا ريمأ لاثف كيلا مارت اقف هيدب نيب اهعضوف ريناندو

 نربك ه هل ءاز نب نعملر وصنملا لاق نومأملاو نيمالا هيدلو عم هلعج ولامع ةيماةزيل اال لاند رش

 لاقمهشا كناو لاق نيذمؤملا ريمأ اب أ ىه لاق مشب كيف ن اولاقنينمٌؤا اريمأ اب كمَءاط فلا نعماب

 ناثيلا كلذلاق ةبمأ ىنبةلودمأانةلودأكبلامحأ نيتلودلا ىألاق نينمؤااريمأ اب كثا دعأ ىلع

 نمالا سهما فهماعنا ف
 سرادااىئوهزأ 11

 معلار مدنا عم اوجلاو

 هيءا طة سالو عه : ىفلا س ل

 راث 1ضرالا ىف توكبالو

 رسال ام ا.ىسالو

 0 0 ىئ ا

 كلامملا لفاك ناك ةد ريصملا

 8 سلب ١ ارط 1

 نس ا سرع
 امد هلل دانك 00

 تس و نملاعلا بح

 همصد 'ًارملاو) ءاملا ىلع مهتم

 ءاقئاخناو( ملاصلانيرقلا

 لمعااو ملعلاب ةبفودلا
 نءابنأكم تعد و

 قلاعثهللاىلا نعطقنا ا

 امنت الاىهو ليج سأر

 ةيييدع ىركذ ىدالد و

 هقول انيباهىل هدآو

 تنك نا اوأنافبيصأو طع

 ةقيقكل ! ىلع مهمداخ مهذمت

 م رطلاكلاسو

 ىل-ءثماك# اذا و رغالف

 تاقفةقب رطلا
 ماظعأدسحوتلا ةنمىرأ
 ةذم

 َى 8 ولا لاه> طمغ ىلع

 ةبوتثلا
 هريسغر رالهتلا نأ د هشاف
 هب ربل اريخهللالوسرناو

 ينل ابح ىهذم نمو

 هلآو



 هناكرأ دمت ىللاعت هللاق

 طاس و هناننأا سدي وسو

 نع هئفاكيو للاغلا هلط

 لينسلسااب ليتسلا ضو
 فن املفلا رحاب مديل
 عم هنحلا ىل_دي ونامأ

 هللاقي باب نمزيسئءاصلا
 مظعالا نااطلسلا ) نايرلا

 ناك د_#ترممانلا كملا

 كاباهواداو-واباهماكلم

 ةباهمو ساب ورشا ةوق
 باحد_ةسانلابواقىف

 0. را دىرحو درهدإارطشأ
 رهنلا ءاروامىلا لينلا نم
 قاف الاىف هرك ذرشتناو

 قب رجبست هسه ا دسأو
 د رضا اط قارعل ايف

 مهيدي اعطت وع فامملارتلا

 «فالحت نم هاج رآو

 هللا 5و لاك لا مهقاذاف
 نكوهذ لادا انيسنمؤملا

 نملانو هداعسلا هّتمدحي
 هدانز وهدا ارأامد“ نك

 فيشامتامتاىلا كلسمأ

 ناكواريمأ نيتسوة ام نه
 داطصب ود راشلا صختشي

 ناكو دعاقوهو لازغلا

 ءكملاس# ل بع دنئأ هلم 7

 مسهمار كاف غلاس و

 مهنا ًاومهتب تى لاغتي و

 مسهئاع ىف لذس ناكف

 مولع قفني وهضنلا دوقنلا

 نم ةرطنقملا ريسط انقلا
 هللازا- هلو :ظغلاومهذإا

 لوي ث يح
 هللاو كرتلاه هو> و تاق

 اهراس
 قفني اهلاثمأ ىلعر ودي
0 
 اولوعو همأب ىف اومظعف

 مدع اهمدع نأ ىرابلا ىلا لس ىهو ىذاحلا صاوغلاالا اهلانبال فادمالا فر هاوجلاك ةمكحلا

 تاءودمملا سا ةمكتملا لوقد سلاطاطسراو امااخ ثديلا دير“ سو رعلاك ىهو هنم برقلا

 ىلا ةلمجلا لاعالا موزل ةفعاا(دا هدفك تفع تددحت رد ء5ح)اهدض لولا نا الضف اهافكو

 ةزعو ةردقلاوةماضل هانز ءاطع نيا لاق ني:مؤمالو 4أ اوسرلو هز علا هللو ىلاعت هلو5 س ةنلا لاك اهنذ

 عضو هرحأنمربك أ نانملا ةةدصرز لاقو ءانعملاو 0 9 م ةما ة سلا لولا

 نب اان بلطاف 55 1 اذاو ديعّتنرب تدبلا ىف ناك اذا ودعلا ةعدأ نم تاهه ملط هلع ريشىف ناسحالا

 برأ.لاق هءاعدمالسو ةماتاوأم ليلخام .هاربانا لت اًعمارحَو 5 كفر ر كلب لد لروح 0

 نائور 5 امثدلاساط ن م شاعملابلط سدلف اذه نع كيسا ليغذ ايندلا بلطف ددرتا 5 ىم ىتح

 ناحن رو نانشاوبارشو» لاص>خ رشع خطبلا ىف لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر نع سا.ع
 ةريشنلا قي و ةدربالا عطقب و عاجلا رثكم و رهظلا ءامرثكي و نطبلا لسغبو ةناثملا لغو

 هبنم نسهو نع ىكك ةيوطرلا دربلا هلع نم ةفورعم هلع ةزمهلارسكب ةدربالا (اهحرشو)

 نيعيسنح ررهش ىف هي وتلا هلأسو ىلاعت هللا رفغتسا نم نا بتكلا ضعب ىف تدحو لاق هللا هجر

 نسحلالاقو ادنأرانلا هدلحسءم ىلع بتو ىنتجراو ىرفغا مهللا لوةمف هيدي اب عقرب مث ىبشعلاب ةره

 سصمخالا املاء جم ا ةدح مول لكب سف لدغ م »كمون ىلعز لم ال ىلاعت هنيا هجر ىرصبلا

 نودلخملا مع !لامتحاو هبكس نمفوللاو هحالصاىف ةرخ را مرغنلاو هبسك ىف تعتلا لاصخ
 قهمهن بازتلا نم لجرلا قلح ملسو هب هملع هّييا ىلصىنلا لاق ةيلسل نا اودالا ةعطاقمو هّفرافم

 ًادب”نأ عضاوتلا كرو دوعسمن هليا دبع لاقو لحرلاىف اهمهف احر ل

 عستال هسهج و هللا مرك بلاط ىلأ نب ىل_ع لاق سلحلا نم نودلاب ىضرتو تل نم مالسسلاب
 سوفنلاةزعناف هئايريكهلباقمىف هنع كنعاطةنا لعجاو هنمعف رفصتف هنود لاري نم ىلا كيمدقب

 لوصأ ىلا نذعلا املا يشأ نك تنك ىنتفااغ ناو تدشر ىصصن تليقتا تناف ٌلولملا اح ى هاذ

 قفوو هنآ ما قاط هزع هلا ىكر ىلع ْن نسحلا نادرو ةرارض تدادزا 700 ا

 و لاّقف اهمالك نسحلا غابف ىراهم ظ0- نم ليلق عا ته ةأرملا تلاق مهرد فلأ نءبرأ اهرهم

 كَ لدبقو هماكلا هدم اهعحار هنا تاياورلا صعب فو ةماكلا هداهم ا ةآضا تعحار

 تاب ورايح ىف عفن: ةبسو عيا ىسوأ لاّقف هيلع هللا ةجر ىاطسلا ددزب ىلإ ؟ خشلا ىلا لحر

 اذا ىناثلا شيعلا كل أنهي ىتح كَل نسحت هطلت ريعاف قلخلا ئس اذهاب تيحاصاذا هل لاف
 ىذلاوه هللا نمةمعت اهنالعاف قر ربدخأ كان اذا ثلاثلا هنع لقتناو ”ةرسشافإ ل راوح 0

 لاقو لسح وزع هللا ود تانئاكلا ردقمو نوكسلا لرحتو ب واعلا فطعمو ريدلا ىلا ذدنيعلا مهلي

 ىهنمسانلاو ة-ارىف هسغن نم ق+الاوةحارىفهنم سانلاوسعتىف هسغن نملقاعلا ءاكملا ضعب

 لاوذلا لحبأ ءاكلاضءلاقو هفرصا ة دك و هتعصلوطو هثع“ نسكت لئاعلا ف رعب موضعي لاقو تبعت

 نونح هوأ بضغلا ءاكسملا ضعب لاو رااظتنالا ةرارع ءاطعلا ةوالح ىئالف لاؤسلا لبق ناكام

 ىضر بااط ىنأ نب ىلع لاقو موا كلغ نم ىلءوزع كلعال نم ىلع بضغلا رخآلاقو مدن هرخ و
 با د راا تاما ءاكتحلا | نضضعن لاقو بابلالا ةفآو فاودلا باعالا ه2 هللا

 ىهن ماعطلا دقو ةداسلا صن :ركسشتلا لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع نسم ا ىو ر هلَمَع
 هرثك 7 ءاد لك لصأو ناسالا افرض نب بمللا نصالاو ةدابعلا خم عوإلا (ذاعم ْن ,ىع) ةدانغلا

 الفءوس هلاقم لهاح لح نم تع,“ اذا مالسإا هيلع لول لما ةدايز تروي ظذغلا ماكو لكالا

 ةأرما تقلدتو بارا

 لوقي ت تبتجحاص لك مهضعب لاقو ساح اأن هيحاص نيزب سقت نسر للا اناوشا اهل اف هبت

 ءاشالا ةهام ةفرعم ىلا ةقطانلا سفنلا قرطت ركفلاو ركغلا ةياهت ىأرلاو ىأرلا تامث مزعلا
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 هعأم مولالاقاطن سلو دع هعاح تح ريس اليخلالام

 ةعجلا مو ىنعن رهزالا مويلاو 1 ارغاا هللا ىف ىلع هالصلا ادارغك آمل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاو

 لدق اعرك باع نمو هعذر دقق هل ذس باع نمرخ لو همضاخ موملا اذهىف ةقدصلا يظستو هتللو

 هعداخو هءفسلا ىلع درف هعيس لد ر رك تك ااسوهو هسىف شفأو تاهملا لحار بسو هسفن

 الولو ملا ىف ةرصنلا تد> و ىتنأ نياان بلهملا لاقف ك.سفنل ترصتنا اله لاقو باهملا ىلا تغتلا مث

 ىنلالهأ نم باش هآرف نادمه نم ىح صم ةرفغص ىأ نب بلهملا نا لمقو ىل تن ترصتناام ىلح

 همااىئاف هآر نأ ىلا باشلا بقراف ىلا ىلا ىأو مهرد ةثامس# هك ىف باهملا ذخأ لبللا ناكاذق

 5 اانهلناو تاهملا كل عةممش دة لاقو 0 7 دامي هيك بكسف مر ٍلاشلا ف لرح خفا لاقو

 كاد نمأط تااستباو لاما ىتل |له نم يش هه. جممش أهم كت .تالرانبد فال سخ نسير لأ

 د اذهتالاق ك.ىرأ ىذلاام هللاقف ا.ضغ ضف : وهو هكلامالغب رضا لح ربط ارّعس ضو اداس

 جوعا ااه اهقاعت ايل الا نم هتنكماسنذ لح كيلاننذأ نم للك ناك نا طارعس 0 (وظع انذ تنذأ

 ا هناتكأ نم لحروهل لق 2ذ هي هن ريذمأ از ىلع هقمس لحر لسو مظاا نع كفن 56

 نا ىلع ةلاع> ءاهفسلا ضعبل اولء> اموق نا ىكحو ريشلاف نذا نم مكح سل هنا لاتف هكسفك

 طارقس لات هم هعقشلا | ايحساف هبحملو طارق دس هذع ذم هونندأم هيفسلا لعقف متشلاب طارق هجاون

 رشاعملوقن مالسلا هيلع رم نع ىسبع ناكو هب اهعدن الق ىرخا ة هعفجم انيس كل ناكنا كناعال

 رعاشلا لاو نودرك-:ام ىلءربصلابالا نولمأتام نوكردتال مكنا نييراوملا
 راقولارتسس-كل:هب قاقنم *« ىتغلانمراقولابىلوأريسصلا
 راسخلاب همانأ ىلع ناك ذو هلا ىلءريسصلا مْزل نم

 ميال سيل بضغلا ناهد دنع سفنلا طبض لخلا نارلعا  تاف الا باح ملا ءاكملا ضع لاقو
 ناو ريقف ص, حلا افعردتاذاىت- لح لط اذا نمرماحلا نكلاو مقةتناردق اذا ىتح لح ملط اذا نم
 لاقو عئقاذارحد, .عااو عمط اذاديعرخلا لاقو ىرعلاو عو لالا اعف ناك راف لاخلا

 ىكحو *«ناعت هلل اهقرر اع عذقو هناسل ظذحو هسفن فرع نم هلذع لك همذ ن < نم ثالث را

 دذقر وهل نوسلا نافحأ نم ادنقم السمسم الح ردادزلا ضع» ىآر ها ىناراغلا بوةسعيإ ولأ

 ىلعناةنغر امهعمنيددصد اذا هباحجأ عم اسلاح تاك نيحلاصلا ضع نع - مهضعإ لاقو كل-رفف ديقلا

 نم ىنطعأ لسعلا تبحاصل مماكلا بحاص قاع لسع خ | داعضو ىلعو 3 يف فيغر

 ودوح لوقو هدوقب لء>و 0 همفىف لعف ىلاباك نوكست نأ ىلع ك.طعأ لاقف ةّدعل كإسع

 نماحت عونقلاب ىكر نم لسعل ا بحاصل كرس 6 اذه يدر لاقت هيابصأ ىلا تا ل

 ىس'افامدا هنادهاعدق 0-3 4

 ىدؤموةننافاا قامح تاس ىبأ تالاف كيال كح لفعت نمرثك أ ١ كد دوم م امعتا كناردنكسالل لمقو

 لاق المع رفوأ ريبكلا ليقفرغاف شقنلاك رغصلاىف ماعتلا مهضعبا ليقو ةيقابلا ىابح بنس
 وهىبلاءاشد آل سفن لهو هزال ةقيعحاب دا اولا وه سفنلا معلا ءاكمملا تلاق الغ رثك ١ هنكلو

 ىلا قئرتال# ىحلا تااهو تقولا ف ىجيانام ردع قافنالا ءازسلا ءائسلا رفوف اولاقو لهأ ام

 رعش ليخم ةينسلا بتارملا لاني الو ميركالا ءانلعلا ةجردلا

 رانيدلاق اطر غفلاددق + املف لاكلاو لاملايداس

 هنن دسالا نع وش

 تحعصطاف

 ةراذع هنأح رد تاع وعش

 ثنادحو مولا تلع

 اهرامخأ

 هلاون بع- نايتفلا تنوش
 ءانجلا نم هاع تحرأ

 ىذلا ع ماجلان ا

 نساحماو مولعلا عاونالود

 رغشأ) خم عمأج

 00 ل

 ةناهميرلقا اىفاهت تابعا

 اهحئامسشأ وتسااهةئاوذ

 كلسو تهاوملا مرتك ارق

 ةعب رالا مالا عمت اهق

 جب ٌصوللعأ امهليلاعس

 دنع اهرحاف لمعلاو ملعل ا

 كلبا >ازولذذ هللا

 ودوال فدكو لك أ

 ككل بم داشرلال 5 5 ٠

 لوحتالام 0 طو

 ياس : وه>ورمأ ن دو رمش <

 لمعت باب , حامفملا,تابام

 ىأ رد لان اقرت عت

 لمملا هيدراول اولغ توسلأو ع

 قنورةباهملا نمهيا نعش

 لاهتمههح و نكءلردبلاك

 لاسم نييلاطلاف هلهش

 لاس نسل 00 معلا

 كأس

 لول ئاضفلا باب را قعام
 هناذفلماك اذه لمقنا

 لك أىدنعزجثلاتاقوالا



 نم لجلال + ىلعطتوب
 اسكم وهارد ةسدن محلا

 قثمدي ةيباجلا باب
 ه«نمتدروهتدالو لوأف

 نيد وكلذ طاقساب ةئاسم

 لقب هطخغ موسرملار وطس
 ند فشكناو ةمالعلا
 ةمالاظلا هذه اناناعر

 نما ءاعألا بلت نو

 درخمثدب ةماعل اوهصاخنا

 لبقودبب غدلاقرزأ 5
 هضسأ

 لم 0 م راطق ثلا لوأ أواو

 ىبل !ةيقرشالا بسنت هيلاو

 ىقلا ةسو رحنا لبجلا ةعلقب
 هضرأ هللا ةنانكت الاىه

 هضرفو لدعلا ةنسلّمعمو
 لزم اىفال ناكسلا فرسلاو
 هوح وىلع و تحد دق

 طارشأ نسعلل انينادع

 نيد اممتافرش ناذ الو
 ردزلا طارقاريصع مولا
 رملوادسج واهراهزأ
 جوربل اواهراهخأ ةرسخلا

 رمكااهلاهو اهروصق

 اهتديحنأ دوعسااواهر وس
 هل ص يلا ليهسواهد رفو

 بجام واهي رطقاز رالا
 خيتو هشو اهنرج | سعلا ١

 )زر 2 اهريشموابيأ ار

 اهراح ًاوامن اريج ى جون

 اهراجاليهس هةمهالعو

 ىج نا تانغ !ىفوض“

 ىولا
 اهران مرمذ ًاواهسراوفافطأ

 فاخ قربلا تيدي وش
 ,.  هذاص

 اهرابغق ثيالنكاو رحب
 ىتلاهمراوص هلجانمودمش
 اه راع واد عأاممتدصح

 بايرلا ني كلام لاقو |
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 دعولاة يفك رحلاو * اصعلاب , عرش دسعلا

 همالملاهيشكت ركلاو ع اضعلاب عرقي دبعلا عرقم نما لاقو

 فرعت ْئش ىان ءاكملا ضعبل لق هيلع سانلا ءانث نمؤملا ةف. ناواهدوعسمنب هللادمع لاق

 هغهلتو هناوحا ىلا هق هقوشا و هناطوأ ىلإ هليل لاةفرايتءاو: ةبرن تود هدهع ماودو لخرلا ءافو

 ؛لودعل وهف كاوه كملع باغاذاو كلوهف كاّمع كماغ باغ اذا لاقي تاك هنامز نم ىضمام ىلع
 تيأرالو ةحاصف نم نيزأ اسابل لحجر ىلع تيأرام لوقي نب ريس نب دمت تعم» ةمريش ربأ لاق
 نملاّمد ناكوجبوعلا موقأ لاقل بهذت نبأ م ههثلل لمقول لاب ناك مه“ نم نب زأ ةأ ما ىلع اهابل
 فل>رلا لاجواهلاج ىف ةأرملا لع اولاق نيهحولا د-أ رعدلا ناق اهرعش دعتس ملف أها جب وزن
 دحاو ل>حرىلا ى م رظنت نأ نم ربخ لحر ةثام ل اوم ىلارظن» نال ةفلع نب ليقع لاق هلهع

 سأآر ىل-عجاتلا لثك ةحلاصلا ةأرملا نا ىباب نانملس هنبال لاق مالسلا هيلع دواذ نا ىورب و

 هللا مركب لاط ىلأ نب ىلغ لاق ريبكلا يذلا رهظ ىلع لمةثلا لاك ءوسلا ةأرملا لثم تاو ثامملا

 تاكل ناو اداضع اًمعقن) تعفن أ نا ىتلا ماعطلا ةببطلا ةعارلا ةيرطلا مكلئاسأ ريخخ ههحاو

 نافلةاعنمالا كل رك جوزتال لاقي ناكو بيختال هللا لماعو هللا لاست نم إلف ادصق تكسمأ

 نسحأ اهبأ ناف ند ىذ نمالا كنتملو جوزئال هريغ لاقو اهفصنأ اهضغبأ ناو اهمرك ًاهمحأ
 اهتوهشردت ىلع ءأرملا ةذإ اولاقو عابجلا دزعالا خان لك نعل لاقي ناكو اهملظرمل اهْضْعِإ ناو اهلا

 لك ىالا ات, الاهجوز نا هنعدنتلا در باطخللا نب رعرلا ةأ ما تكش اهت.<# ردق ىلع امتريغو

 اعوذرم هب ورب مهضعب و ةربره لأ نع ىور ةمارك الو كاذ ريذ كل سيلاهل لاقف ةم رهط
 لأ لح و زعهللانكلو ةوهشلا لاقوأ ةذللا نم أزح نيعسلو ةعشلد ٠ لح رلا ىلع أر تلذذ لاهكهنأ

 نهنعربصلا هريسغ لاقو نهنعءانغتسالا هلو نهعف امرشو نهلكر ش ءاسنلا تومأللا لاق ءايملا نوماع
 هنبال دواد نب نابملس لاو ماثالا نهملغي و ماركلا نيل نه هب واعملاقو نوماع ربصلا نم نودأ

 تيد ةئثيررب تناك ناو كا-أ نمرسشلاب ىترتف ةسبن رريغ نم كلهأ ىلع ةريسغلا رثكتال ىنباب
 نم ءازح اذه بوتكم اهنذ هعقر و ران. د ةئاماهف ةرص هعمو تاهمسصأب دحاسملا ضعب ىف طودقم

 مهربس هاه ىلا بتكذ هماعط ريض فسول نم عباجحلا عم مالا له را هتاباو زال

 هذ سها هنبسلا تثن ف نوم دق هناو 2 هسق وهام

 نيطب ريالا نآب ىلع تنآو 0 ع ريسلتاو ساطرقلا ىل ىدمنأ

 نينض كدي فامىل-- تناف 5 معن ” ناو اي دص رك ذ 0

 نيممو»و تسلا لهآ لزم 5 هل ببدأ عوج ءوس !!بككتناق

 ىضر هنعو معلا لبق لخلا لعتىنأن باب شب رقنم ىتفل لوقي هنع هللا ىذر شن بكلام تعم“ لاق

 ث' كلام تاك لاق معلا لعتت نأ لبق بدالا ملت ىتنأ نبا شب رق نم ىتفل لوي ودو هنع هللا

 لاف ثلا ىف ةارامملا]ل> رلانيب و هنبب ناك اذا ىتعب الام لرثو سانال ةارادم سانا ادشأ نمسنأ

 هزي وةموصخلا هسفنل هركن ناكو هلع ىدمحت الفا ناك ناو كلوهف ىل ئشلا اذه ناك نا هل

 ةوقال هللا ءاشام لاق هلوحخد ديرب همن هل-رل هدأ اذا 001 نب كلام تاك لاقاضنأ هئمواصمع

 تلف كتنج تاخدذا الواو لوقب هباتححوف ل> وو زعمللا تعمم ىفالاقف كلذ نع لئسف هتلابالا
 لجن ةعبطق ىلا كل ليبسال هنأ ىل- كل سفن نطو ممكنا لاقدتيب هتنجو هقلابالا ةوقالعتت ءاشام
 كنءو صو كاضرعهنكلوتئش ىتم اهقلطت ىتلا ةأرااكق يددلا سياف هركتام هنم كلرهط ناو
 لاق ةفلك فدنأو ةفلاخم لقأ هنال ىلوأ مهنم لالقالا نا ىرب نم مهنمو هناودخا ءرملا ةيلح لبق 1

 رد قازرالاهبدل اقعننلا تاو اعلام لذضإ اسفنو "قافنالا ىلا قون مولا سفن لازئال

 لام
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 توعد اذا نيفراعلا صعب لاقو ناعد اذا ىعادلا ةوعد ببحأ تي رق ىناف ىنع ىدابع كلأس اذاو

 نم مرك ١ هللاو ةلويقم هيلع ةالصلا ناف لو هيلع هتئأ ىلص ىنلا 1 ةالدلا كتان ف لجبل

 امو هل لمق هعم ةاحنلاو كثالوم نمل ام امي هْنغ هللا ىذر ىلع لاو اًضعد 5 كاعد ضعب لقت نأ

 هربق ىلعب تك نأو قب رطلا ىلع نذدي نأ تاماذا مصل ىدوأو راقغتسالا لاق ىه

 قيدص نم محرتلاب ىظحال * ىرعت تلعج قب رطلا ةعراقب
 ب راعلا ىلءنوكي نم ةجرب 5 قكوأ نأ كاوا ب

 لاقو اقيم ناك اذاالا نأ تحأ انالاقن كةبدصوأ كودأ كيلا بح نءرهج رزعا لبق

 لاقو نواقلاف راقتك ثنأ ارامو رفك,يوركشس دق فورعملاو عبطقت ةيارقلا سابع نب هُنا دنع

 بشنأل ب رولا ساو كد و د هندوم تح ن نملالا برقلاام مهتعب

 سانلا بحآ عوفريملا ثيدحلا ىف امنم ىناطعأ ام ميكسحلا لاق سانلل ابح مهرثك ؟ هللا ىلا سائلا بحأ ١
 رح الاو 0 نيوسق ىلءوهاذاو 7 اذهى ترظأ ىنا كلذو تضرامنم ىنعتمانو تعدت

 ىذلا امو هبف زدق ئذلا هناوأ لبق تلصو ام هلمح لك هيف تلّتحا ىناولف ىل ناك اماماىريغل

 ىريسغ قرر نم انآ تعنم كإذك قزر نم ىريغ عنم أكو هنف ىسفن وما ىذلا كلذف ىريغل

 الو هرغصنم ىنخولو ودعلا نرةحتال ليكولا ملوى وهو نيعتسأ هيو لكوتلا هللا ىلعو
 لاهجلا نا دماولا لاق كلدأو لدلو تعطتسا امهم لرس نيدغت الو ءارطلا يارا ذا هنت

 تلطلا ىف لتالو امعئم اهاس اليجو امعرك الا لأست الف تلأس اذا قباب مهتم ىتسال ماعتالاك
 قا ىكر بلاط ىأني ىلع لاه كدصاق درت الو الئاس بمختال ىئبان نامراا كيج لحيِلاَو كلا

 هناق 1 سلاح اللا. تاك هناقودعب و هتسغفف هقيدص اظفح ىث ىح اعيدص قددملا تنوكالهنع

 هقبدص قردصل نوي نأ قددصا!تامالعنمهريغلاق كياوصو كب ءراع ودب ودع كيلعاغفح

 رعشاودع هقلدَضْوِرْعلَو اقيدص

 مالكا طقناو لاداع دّمذ © ىداعت نم ْكةَبدَصض ىلاواذا

 هتاطعاب ةوادع ىذتي راقم س ا ال لاعب ناك كلود_ءودعو كودع لاهذ علا نان ع ىبا ارعال مس

 نانا ىلع قيدصلا نم نكوودعلا قا رفع نب ىعوعلاق كتفلات ىلد امم رتكتسةوق لضف

 ملسأ ىنال لاق مك لاه كيم دصانأ هللاقو مالسسااب لحر ىلعزح ر رك ًالهلقتل ا واق تس بولَقلا

 نمثل نمانلا مدنا لاقي ناكو ريثك قددصل افاعي دص دعب مجيلع ماليملا لاقنم ناك نالاقف كيلع

 لاله ا هذه هيف عمدت نم ةيجص فريال هنعدللا ىذر بااط ىلأ ني ىلءلاقو كليف لح و زعهللا فان
 كيلع معانا والرمل هيلعتمعأ ناو كلمنا كنمتئااذا وةلناتستبلا اذاوك ب ذك كثدحاذانم

 رهدلاد اوذنملاقدب ناكو هلىر ىذلاك كلل ىرال نم ةيكك ىف ريدخال مالسلا هيلع لاهو كيلع نم

 دلاولا قك مهريغص ىلع ةوخالاريبك قح لاه هنأ لو هيلعهتلا ىلص هنعىو رو قاعلا نبالا توم
 ةردق .كبيذءو كتردق دنع رك ذا ءاكسلا ضعب لاهو ةءاند لولمااىلء طاستلا لوة.ناكو داو ىلع

 هشيعف هريغ شيع نسح نم اشبع سانلا معن لاقي ناكو كنف ىلاعت هللا ملح كيإ-دنعو كيداع هللا
 نب رعلاقو ىنغلا رهلت ةوسكلاو سؤءلا بهذي وودعلا ىص: مداختاىلا ناسحالا لاقي ناكو

 ضعب لاقو هدبسس نم از ررثك أ نوكت ذبع سرق ق.قرلا ءارشش اورثك 1 هذعهتلا ىذر باطتللا
 مدخسا لاقي ناكو الوبف عرسأو افالحن ل_قأو ةعاط نسحأ منال راغدلا كلاما لضفأ ءاكسملا

 دبعم نأ نع لوحالا ناما+ نع ةندبع نب نايفس ىور حدي ىتح ىمعالاو ربك ىتحريغصلا

 رعش هذ بح ةرافكلا عمو هكرت هتراغكسذ هب رض» نأ هسنبع كام ىلع فاح نم لاق شابع نبا نع
 اودسف مهتمرك ؟ ناو ناوهلا ىلع 5 1 ملط مهتالذأ اذا ديبعلا نا

١ 
 لسهأ ىلع ُثوببلا معهو
 ىسالا ضرغلا لابو توريد

 امدتساواسأمم لأ نم 1

 التو تدقذ نيح رشا اباي
 ملا مورلا ةعلذ ىلع اهدعي
 ىف هنا وأ ىنفأف ثيلغ
 يءاراثبذبجلا وبو رخل
 ف نيد امسالو ب ولأ

 تاعي ابحر آل دوا
 اهراوسأ [مدوقاكد اكد هلنحخ

 ا
 هن رفاهح ورم رو
 عطقواورصتن اونو ملا
 اورفك نيذلا موقاارباد

 هسفامعم هللادجر ناكو

 ةردانل انس ةردامملا نم

 حراطي و ءايررعلا بحي

 لوي هابقو *“ ءايدالا

 ديعنبنيدلا يد ىضاقلا
 رهابلا إضف فص را

 قيسأب تعءعمءال 0-2 ا ر ام

 ال دمدهغلا لاه ستخد نع

 مهولا لب د ياملهنم لرد

 تتكتس ا اوه دقلو

 طقبوتكمىلعلعاف

 هلوصأ مهنو هعيج أر ثوالا

 لبالهءورفو ةبوتكملا
 باوكلا ىلءو ىلع كردّدساو

 ا د

 نسحب اذوب او دل اهف
 لضف كلذ فطلتو فام#ت

 مافعو ءاشن نم هنؤدهللا
 0 :ورخ [قهسفنف

 و ىف تكي راصنا

 1 رنا( خ١ ةمالعلا

 عنموهم“أن نملوالا فرحلا

 ١ اوت نأ ءاشنالا بانك

 نا اوذلاوءا مالا نمدحال

 نملوقي اكو ىمبعإلا
 ناكو ىريغش .ونجلا معز



 ناو رشوف أ ىرسك هن اكف
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 ناونالا ف حالا هم ءاوعضو
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 اذا لهاس نم مياح فضتنبال هنمرذتعت امو كايا هنأشب لعأ رمل
 ةدداو رااصال ةءدصملا هزعافل ربلا م ارش ناو هإعاف ربولتا نم اريخل ثنا مذلا لسلق موق

 ءوسلا عراصم يب فو رءم ا عاذط ما ريصلا هل هل .حال نم هل ناتنئا عزاعلاو اهذهشةفينحوب اوشن: لول

 دعا الادب دوحتالو * اهتقاط قوق اسفن هللا فلك ام نامعنلا قثاقشب تهشام
 هسغن ىلءءرملا ريّتقت كءعفنام كلام ريخ ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع ةدو# هراكملا بقاوع هموأ رحب رصيف واعب ريح
 نافوط ىف سانلا ن "اك ىتح

 همامز وهذ علاه ملا ذب

 ىناثلا مامالا تفدحروبأو

 لك ثعلا ىف هل ادمغو

 ناقئالاو قتلا ىلاثدسن
 حلاصلا الملا ناطلساا)

 0 ةمهلا ىلع (ىلع

 ءامحن يف دود_عمةمعلا

 دهع ءاحضأا ءانناوءانبالا
 هايلاروصنملا كالاذإلا
 ةكلمملا سدت قدا
 هبط نادعب تاف هيلع

 تقطنورانملا ىلع هعم

 ةنسلا ةفب رشلا همدارع
 لاقورباحنااوذأ ىف مالفالا

 دبع نب نيدلا يه بق
 هيتكباتك هل ج نمرهالظلا
 ضعب ىلا هسأ ناسا ىلع
 هللادم_ع نحو باونلا

 ةب وثملا رمصلاب ابوح ىلاعت

 ناكو ةرهاظلاو ةنطادلا

 امدلف هلع نا انضرغ نم

 ىفاك-ام هللا هلءةامندلا ىف
 كلملا تاطاسلا) ة رخ الا

 اًمملتاك ) ليا فرمشالا

 ءةفااماعرمضالطن وامامه

 داليل ادمهع وداه+لاب هكلم

 نععطقو لحاسلا فاظنف

 خام داصو لصاولا هله

 دءأوادمصواكءهناقينخم

 رعاشلا لاه هريغ ىلع هنم ريفو

 كل لاملاف هتَمفنأ اذاف دي هتكسمأ اذا لامال تنأ
 ئذقام لا<الا ريدن بقاوعلا فرظني ملنم بحاصب الل سيل ضبار دسأ نمريخ فاطر ونس |

 ناو سائلا ىديأ ىفامُكِباط نم ىلوأ لدي ىفنام حال صا ضرعلا قوام لاومالا ريسو ضرفلا
 ىطعت لاملا نم ىطعتام ردعب مهضعب لاقو لظلا لعش اك ىنغلا عم نالفئنمل ددوسل او فرشلا ؤ

 هعمام ف مث رطش بعااك سانلا خم ا مهضعإ لاقو ابمهملاملا اذ تنأر لاقو لالالا سس

 كل انولأس اع لاؤسلا ىلع لخنن ملول ىلّودلا دوسالا بأ لامتو هريسغ عمام ذسحأ ىلع لاتحب و
 تايالاهذه نممك>١تااقب رعلا تناك تاثالثلا نالطلاب مهضعي فلح ى؟<الالاقو مهتمالاح اوسأ 0

 هونمل هناو باوجلارذح * هئاسل مركلا تزخامعرلو
 هوتي هرح نم هداؤفو د انالا نم ركلامستبا اعرلو

 بدرلا ةدناحتو بدالا ناس مهعم ةنرغال هنالث مسوهضعب لاه ندالا نسح ثمملاب قول امو

 أيش تدقتسا اذا تنك لاق كلذ فيكو هل لبق ىسفن لاق كبد نم لحرل لمقو ىذالا فكو

 نم ندؤملا عدلي الع فت ُكسْفن دعت سفن ىأو ةبوت مدخلا هل بنذال نك تنذلا نع تناثلا طسولا

 لاقو دوبعم هلا ىووهلا اولاقو مصل و ىهعت ىلا كم ىرخأ طفح 070 غدا اذا قع ني ص ردع

 هبنمو نامرعال قدتسم هّدح قوف لثاسلا ةروشملا مزحلا لوأ هب ىو#ب هنال ىوه هل لم ىعشلا

 قلحت نمىنم لرسام كلءاس *« قطأ ملام ىنتفاك نا كنا هلوق
 ات نمو ةبنمللاب أو ةبدغلا لاطأ لحجاعلا بح ةعلوم سفنلا اهرهمطعب ءانسللا بلط» نم

 هرعبىر مهلوذ هذمواهذ عقو ارد رفح نم اولاقو بنعلا لولا نمىنةعال اولاقو عر دقذ هسأرب
 ةلزعلا قدروا د١ كردنال ةبات سائلا ىذرو ةماعلا ةنسلأ نم ةمالسا اىلالم؛-ال هحالسب لثقو

 ءاسلج نعةدحولاباوسن أتسا مالا هيلع لاقةولذناعمالاةحارلا تنأأرام ىلاتعلا لاقو ( سانلا نع
 لاقواودقتف,ملاونائاذاواوفرعد مل او ريض اذا نيذلاءايفخالا ءامقتالا كرامخ مالسلا هدلعلاقو ءوسلا
 نم نكو سانلا رش نمهتلاب ذعّتسا هنبال نامل لاقو ةدابع ةلزعلا ناف هلزعلا نم مكظح اوعدنال

 الودهح وافق صبأ نملاق موملا سلات نم ىباتعلل لبقو لعفافكيلاىشءالو ىشعو فرعت الو فرعت

 لوةءاشنأ مث سانلا ىلا رظنلا لاق كلدنع ةمدواا ام لبعدل ليقو طئاملا لاق اذه نم هل لمق بضغ,

 ادنف لقأ ملىنا لهب هللاو * مهاقأام لبال ساناا رثك أام
 ادحأ ى رأال كسل و ريثك ىلع 35 اهكذأ نيح ىبسع جتفال قى

 ارحسانلا فدحأوم دع اربط سانلا تولد لو لاقو

 ارم قيذام اذا نكيعلاف سانلا ىلحأ راص

 | الدجل اريثك ًانويصلاغي و انلقانول

 1 ١
 لاقو ءاعدلاب ءالبلا اولبقتسا لاقو ردّعلا درب ءاعدلاو نمؤملا حالس ءاعدلا ٍل_سو هنلع هللا ىلص لاقو || مستارابمو مجاراج

 لاقو مل بعتسأ ىنوعدا لاقو مهم ولو تسق نكسلو اودرضت انسأي مهءاس ذا الواف لج وزع هللا روستاديلعادغوتاقباس .

 داو ذا 7 روس نوهأ ىل_عر وسلا



 بسال م

 اهلو هل لامال ٠ نم لامو هرادال ع نم راد ايندلا لماق ءال_لا لآحر لمعت ة هءور ١ لج نكت مل ةواذع

 نمل ةقثالز م ىجسا اهلعو هل هقفالزم لاسكب < اهلعو هأ ملعال نم ىداعت اهلعو هل لّععال نم ممتع

 اهلالحنءذ اهمذ ىغتسا نمو تزح اهي قتفا نمو مدناهف منت نمو مزب اهف مس نمو مق اهيذ مص
 ذاف ءاقد 0 اهف 9 قس اه هريشالو مودي اهذ ريصخال باتع اههباشْنمو باع اهمارحو ناسح

 ىحازن نمالا مانعتالو مرك: مال نسل لاق ةذمه بئاصملاو لمبنمثدا واللا ىر ذئنش ينك و

 مكحالو ةرثعوذالا ميلحال محلا روثنم نم هئاعد ةكرب نموأ ل2 نمس يني 9 هرش فاخحي وأ هرب

 مشل هاما ةبصصو مول ةهعنلا رفك نيقيلاةىص نيدلا س سأر لاعفلا «ةدصام لاقملا ربت ةيرخت وذالا
 كل لْزح ادّقفهندوم كل لذ. نم ة ةعبق هدنع تناك ناوةدصنلا لامأ ضحأ دازلا ةعاضا داسغلا نم

 قذرلا حالس هل سلافاقجالا كملع لهج اذا لاقملا دهاعتب لئاعلاو لاّام ىلاسال قجالا هتنطع
 لذفلا ىذ ريغ ىلا لخفلا باط نم زواغملاف كيعساا دبص بلاط نك وهف ةحاح مل للا لطم

 هلامشا ل ذب نمهيضغ ىلحات هعصن كللذب نم ماجلا ْى مسيل 32 نازك ماثللا ن هعقنلا لمؤم مرح

 ىلا هريخن لق نم رغظلا با.سأ نمربصلا همأ ىلا تسن» نأ اراع ءرملا قسم فأبام ىلع رمصاف
 لقاعلا ةوادع ةرضاح ةراسد ةعفنم ريغ ىف ءانع ةعيطقلات روب هلالملا نمراثكالا هريخ ارب ' الخ هلهأ

 مئالاوهتاود ىف هناوحخا ىبساون مي ركللا شطع ةدئاملا ىلع مالكلا رثك ؟ نم قجالا ةبدص نم ريح

 هللاىذر باطما نب ” رخ سحأ هلام ءىلع كانبع كيت م هنابحيو زعلا كلن مل نم هتلود ىف هناوخا وذح

 فتتافهديصف ىزايل اكو ماذاهسغن بذع را :/ نمنو روان الو نور وازغي هب ةنار ام

 اع رةذلوذرهدلاناف لعفاف كرس كنا مال ترد نادابعاارومأ سن: داعملا قركف هدر

 تعل 3 هذإ قىريخال نيحاررلا ةضور نمنزأ" معلا هضو ر ّودعلل لاذتلاوأسلا نم بعصأ اهردك

 نم فو نسدسخ قوس ىر لعفاف كَقن دص ؛لّودع ىرت تأ تودق نا قال تنآام ىلا قاستس امد
 لايعااتوكسلاع نءبلغتالفلوقلا نعتسلغنا ك.ىلوأ توكسلاةكننم ةخ هخ ا لمعت ملاذا س 1 ىشرت

 ا لريغدب فام 0 هم يرونشلا هالك لاما سوس

 تكس |ذاكنام ةرشلارخأ هسقن ىف هدح لذالا هردق ىوخ لج رلا عفت رب ”بانتحالا ىلاوعدي باتعلا ىف

 تايح هلع نكي م نمبر عااهةدغىف ىدص ع ند قيما راج ضل( رخو مد الك نم) هتلمت

 0 ارضبحالا لافو اه ذا الرش افك نمكله ار يخهعفندرق نمب رعلاس رق 3 :برقأ دمعي بر

 اذاهي رتغنالر هدلان ادن ني دناك مخور مرا كلنا نان سلا ةيئقاهقاو راع رابدلاف اودعاس هنأ

 ناسالاوباةلاالاناسن الام دغنيال لامة ءانقلا صرح ناو هذزر ءرملا ودعبالر صملا ىبع ردقلا لزن

 لاقمماقم لك !هيب وغم عون :ملك كول لوذبم لك ني راسلا دحألابعلا هلق نيناسللادحأ لقلا

 ضعب حاتفم قاغ لكلا نسحام ناسأا لك ةمث باوث لع لكل ٍناتك لجأ لكسل لاح ر تامز لكعا
 ةحارالت يفك امفاكتنال جرغلا أب طونقلا دنع ىهتشيام بلقلا عب رماسحلانم عطق" مالكلا

 ةئطملا عب أَم لوغل يبو ةئابر اع تلا وح هردق ”ىيعلا سانلا قحآ لولا ءادوال دوسحل

 رداقملا هربدغب. ظعو نم ديعسلا نونمل ندا نم ةمعش بامُش ! ناجيشلا لئاج ءاسنلا ةنطقل !بهذب

 كم كلفنا رامتحالا ةفر عملا لوأ ريتعا ركشفتا نم داعملل دوز“ ام دازلا لضفأ كلاس رطخح الام 05

 نم حامصلا ةرثك هةدصزح مبذكلاب فرع نم هيذك زاح ىدصلاب فرع نم عدجا ناك ناو

 او دق ةلفغةكرملا كرت ةطقال ةطقاس لكل هلعافكر يملا ىلع لادلا ءانُملا عحس ءامالا مدق اذا لشغلا
 نافل نيالا ا ءاقل ركشلا دطح فو علا ع 20 8 ثلاب ,منلا

 تاومس ءاملط هي ىلج أ مكدف

 ٌقافك اع ءامضاانمءاحو

 : زال ا
 ىناوالاىقيصدوملا ىناع
 هودهاشاماذاكدمزرتلا كرت
 نايعلافو نوءعلا ف ءاض

 ىنمأو يعمم !ترقوكذ

 تارطانن علك رطاخل

 لودازهلعف قياس

 ىناث ريتا قباس لكف
 ىدانالاو ةسامسلاب اذهف

 ”ناسالاب و نيديلاباذهو

 رّقملا هأشنأام عم اذه

 فرصر وك ذملاىئءسسلا

 رومالا متاظع هنعيلاعت
 ىلع همظعملا ةسردملا نم

 ىأ مظعالا مامالا ب هذم

 ثنا 38 ثامعنلا ةقيلح

 ىلا هت هللا ىذر وكلا
 نس سدا هيلا ىمعناق هنع

 هس ردم تس واتت الا

 هينترتطتس والا ندم
 2 اهعرفو تباثاهلصأ

 تو> ذاو رغالف ءاملا

 اتومو ةنيكس اهن اكسب
 خشلا ةقيرطب ثعصأو
 ىزر 4 معلا فنيدلا ماوق

 مداخوهفاتمآ الواح وعاجف

 ريخالاو ه هقب د رسملا ةذدلا

 لوالاردصلا لردأول ىذلا
 ةغينحولأ فسواول أ ليقل
 ءاعد لبقتي لاعت هل

 فعاغاإ وفئاوالامدعال ١

 هيلا ةفعاضم هناننس>د

 فءاضد هلباو

 نارقالا ىلع لضذ هياهلف
 لصق لوا تانام

 دا 000 هنا عطا 1 قططنللاب 000 ءاليلا هسقن عضو نء عسضولا راشتسا

 دق -5)
 كن ااه نئالقردك ار



 اًصرءدالبلاف فرص
 ةفرعمىف هكتنأكو الوطو

 دنلا فدكللا ىف راغالا

 كاذب لو كو املا
 وونرئاعلاو بئارغلا

 تاما هلا
 تاسوتفلاو تذلا نرثكأو

 نيناع ةنسراتتلا رسكف

 ىفهشيج مهن رغلا كرتو
 ىهلو ننعستلا ةقلح
 ةرورب ا فاةوالاةرهاقلا
 ةروهشلا#ة سردااو

 ودىذلا ناتس رامعبااو

 جاتحو نامزلات اب نم

 هءلارفتفب و كولا اهلا

 توءووف كداعدلاوىنغاا

 الوريسكلا ريح و ريقفلا

 ئذلانامزلا اذهىفام-
 لعح و هيلاىلاعتهللاراقت
 ىرحأ نم هفر-طانلا

 رداد لهنا للا
 شءععرمص قمسلا فريشالا

 ىرمدا.خلا ىكللملاةيول سأو

 هراصنأ ىلاعت هللازسعأ
 بطريددتلا متريمأ

 ناءاعلاب وماعطلاب ىلم

 اهارعنم هوتاغالاب ريم

 ناسالاب فرعدلرتا! لباس

 ودب ءامضالاركسعُك نان أ

 تاذسلا لق هب ودان

 هئمردبل ارا هحول

 ناريئلار وست ه3

 نكسلو نسح ف ردبلاهاكح
 ناسحلا مشاايردبلا قوغي
 اد-نافصولاب راقي دقو

 نادعاتمامهافوصومو

 ال ىرثل اواي رثلا نيباك
 نا. ىلا ناعرلانيداك

 لب وقرب فاعلا همراصا
 ىفامع قرب نم هللا هأع 2
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 ملاغااب نادتسا هنال مارح نم ابسك مهرثك ١ سانلا رقفأ هاك لا ضعب لاقو لحد ّفذاب سنا لاق |
 هقحوتسا ىح هبسل ومالغ امن مولاغلا لازي الفلافل مافن ل>راا نارعلاقو هدر نم ه4 دنالام |

 جرفلاىف ) ماط ملط ىنتافنا ماظن انأ ةمامقلا مون ىلاعت هللا لوةبث. طل !ىفولذف هيلعملا فلل نوكمذ

 اذارطغا ا بح نأ هنا لاقو اوطاقام الفن ةردأ ابويا || لزم ىذلاوهو قلاعت هل ١ لات( ةدشلادعب

 لقغت الوالماذ ناك ناو لودغرقاللاةونب رس رسعباغن نار سلا هيلطل رص ىرمسعلا تاكو هام

 ثاراثلا لثم ودعاال*موال_ل> اكامداقرلا عنمو اليف رهسأ ثوثر نموكف اريق-تاك ناو هنع

 ثب رشو ريصلا تاك ًاهئياب تفعاضتو اهما يم بعصا همارضا تشا ناوادؤاغط ا لوساهاوأ تك رادن
 را من تارفالات عزاب و فويسلا ترمابو فوتملا ت.ةاو فو>زلا تدهشورةفلا نم أ اش آ ملقرملا

 لذياسبفتراناو نيدلا نم لقث أ أمثرأ مفر وذذدلا تلدنو ديدملا ثحلاعو ءوسلاةأرملا ن:باغأانرق

 كفائولا ق تددشو نوسلا ترعو ىع بااطم مذ ند حجر ءوسلا مااكلا نم ذفنأرأ مل ةراخلاب

 مدعل اوهسفن ةرضءأد سانلا دس> نم نزالاو مهلاو معلا ىنمرهأ ام ىئ هرج مفدي دل ادمعب تبرمذو

 دقوءابح هل سبانمل ءافو الو لانت ةدرف لك الولاش: ةرثعلك امرسحخ دّقفرمعا نم ممل ىلا جبا حا نم
 ودبس راقسالا ف ناوخا هلسل عم تاسناب سدادجلاب زاق دهعلاب فو نم حازملا ضع ىف حالسلا رهشد

 تولانم من: مل لثاذرلا نع ضرعلا ةنانص لئاضفلا لضفأ بدأ هل سبل نم بسح لك دسف أ راتالا
 رثساب وب تناغلك الوبميص»بلاط لك سل امرحلا قت-اهردق ولأ -نم هلالقالريقفالو هلاع ىتغ

 ئش نم رك ٌّ نمد ىدسدف ٌكءدلاالو كةنيه_هذ2: حازم رثكتالو هيف ملعتال كيخأةروع

 ريس الرضا اع توكسااو توكسلا نم ريد ْكلفتدالا ف مالكا ةعينصلا مدت ةثملاهب فرع
 مركلا لاقملا ءوس نم مست م كننيد مس نأ كلناف لاح لكى لعببرلا لهأ ةسلات عد مالكسلا نم
 سالف هثدت الف ثيدهلا كلءلع عطق نمقاخلا ءوس ثروت ى+او ءاهغسلا ةثداس# ءالبلا ركش
 ملاهلاب هةحلاف ريثلا نم ربا فرعد م نه هيزح لاط هياع رده نم ىلع تدع نم بدأ تبدحاصن

 نم كودع مناف اهدهاذ مالا لع كنتأرما كتبلغ اذا باوص هنأ معاق قجحالا قذاونال ئملك

 ةراقملاف ليخلاراح 3 سطعلا ف الرعلا رواسعك داوملا لدحرلا راحاعو> تامل. ادذعام فاط

 اذا مورد صد رحلاو مودقم فررلا هراعكأ هضغاأو هذطن ن ةدئامللا ىلع همالاكرثك نمكلاه

 هنافاذا لقاعلا ةدوملل فشأو طلخا نب زآ هناتطثاللا ىف هةر وصف هب عفتأب القي دصوأ راجكل تاك

 مالا ةقدادم ةمدنغع ماركا ةقداصم هتعداعقد هصأأ هقيدصو هودع راشتدا نمتعصلا مر ردالا

 قحالا نب زيتوكسلا هباو-قجالا نءعتوكسلا هقج ىرمأ لك ودعو هإةع يما لك قددص ةمادن

 وهف ةحا- لبخأا نم باطنمو هدو<داوملا ىلع لن و هدنعام عنعل لاو ضغبم لتضلاو
 عضال ملا نم نمآ ليغلا فيض هندوم ه1تمادهتنؤومهنع 6 رو هتاص ليخلللذ نم هنم رمش

 كئيدح عسي مل كلع ىلع لدس> نم ردغااب هؤفاك ركملاب ناوالا قداص نم كطعنال هنافرع ل
 نم كَ ومأ هلع ع مست نأ لرسو دس نمار اذاك داود تدعلو كلر حرف دساملا

 هولا ةقالط ةءورملا لوأ همغت كلت هئفاكف هلهع كلادبنم هلثم وهف بذاكلا ةدوم ىلع ريص
 باغ.م نم ِهلَقُث رهط دّةف الوغم لغذ نم لاقأم ىلابءالحافلاةحاصفلا ةثلاثلاو ددوتلا ةيناثلاو

 تسكتو لزلم ةدوم مطقت ةيعسلاى دلا ىنغااىفسذ نر الرئسلا رقفلا رقعال هغلاط ريصلاب نزلا
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 تاع اقالو هلسأ أر الر سدس ُ 1

 4 لاعتهل' ىذرةسناع ظداوم نياوالا صعق كلريسغ نم هدر 1 نا ايدأ ه0 ةمعتلا ةيظع ةمأد ةعقنم ريغإ )0

 قلتلاق امنا اهنأ نعو [| راذلا ىروب أك قا حضوب ثلا هبوهىذلا ناكل اف هريغ ىرب ىزإ خخ سانلا دشأ ني رخ7الا

 نب ثلا لاقو اع رك[ البلا عرسأ ام سيفنلا نسملا لجرلاب في رشلا سلا اهبلاوه فلاش ناو كيل بجو قل
 ىملكعل ساحل ادسأ مهاع تدتل سانلا بونذ نءز وات منع و ىطعي قدا هتبغر ردة, ريقف بغارلا اصلا لهجأ ام

١ 

 لامثحاو راغنملا نسس> رك ىفالا نوممجاام لاه ثالث ودعلا ىتعمو قددصلا مسا هلذ هلاعفأىف

 رادقالا فرش لاعفالاب و ضرعلا هينيصام لاملا لضفأ هنم قفنبالام لاما رش ةكلالملا هلو ةلزلا

 لاملا عج ىف هرع ىنفأ نم اردق هسفا ايندلا لع مل نم اردق سانلا ماقعأ الام ةعادو ندعنال

 رعاشلا لاق مدعلال «فن مل-ًادقف مدعلا فود
 رقفلا عنص ىذلافرقن ة-فا2 « هلام عسج ىف تاءاسلا قفن» نمو

 لق ةرمسأم هودعيف ىر و هرغ لواط نأ ءرملا ةداعس دست ايايذ نكست النمل“ الم نكن مل نا

 كتءاحردقب هعطأو ٌكإاقع نم 4 رةردعت هلبا ند محا هر تاقو هر ءو م تعسنا نم لابجالا

 ةرخ الل عاواهن كماقم ردقءان دلل لعاو رانلا ىلع لريصردقب هصعاو كييلعهتردقردقب هفثوهيلا
 كد ءو سه ردد ىلءهتةدصو هّتههر دق ىلع لح رلاردق لوع' نع ًارياوةع-نمةةددلا اهنف كاد رد

 نم ريح 2ع قردحلا عض ىغاوا عاطأ نم هيريغ ردق ىلع هّدفعو همفنآ ردك ىلع هتءاعشو

 لدن ءايشأ ةئالث هريخن عنع نأ مب ركل قالدخأ رش كلبناج نمأب.ال نه بناج نمأنال او كري وج ريال
 امدهم لفع ىلع ةيدهلاو ه]- سه لمع ىلسع لوسرلاو هبتاك ىلع لدي باكا امماب رآ لوةء ىلع

 اباذك كسفنل انمؤم نوكستف هردق نم رثك أ أما نحدمتال لمعلا نم دَّشأ لمعاا ىلع ءاقبالا

 رخلا ىلا كناس> صك اننامْزلا ن٠كلد ثدع ىتمىرد الك ناف كلودع ةطدس نحرفتال كريغ ىلع

 ردقبال نم ىل_عسضغ نم ةلأسملا ةدواعم ىلع هثعيب سيلا ىلا كناسحاو ةأذاكملا ىلع هضرح
 ماعطلا ىلع ةثداحلا هيداعتال كنناهب رون نأ اودعلءانشالا ركن نمهظمغدتشاو هسفا بذع هم ىلع

 ناو هرك-:امريثك ىلع ريس: ىتح بهتام لان نا ضامقنالا لب زو ة+ثحلا بهذنو ةوهشلا فدي زن

 ىكارلا وخأ تكاشلا مده هوم و هرادىسد ناابع اوبعامريثك ىلع ريصت ىحو دامو

 تعفنوترمدو لثاضفلا تدسكن أملا دف اذا ةرعدباهمأ فرع تنأو ْواَؤل لدي ىف ناكل لهاجلا
 ىر نأ لنحلا انيك راذا جت هناك كلاه لم لرث نم كلام سل لثملا قيسدقو تةفنو لئاذرلا

 لاعالاب ةرخ آلا ىفو ناوخالابايثدلا ىف سانلاو هسفنب لجرلاةفرعم رومالا نسحأ تاوهشلا
 هعئد ىلعوة:م كنلع ناكامو ءلان اهتم ال ناك ا( لود امادلا هقهج هودعو هلهَع لحرلا قادص

 ىبيام باط ىف زعلا ىلع ىنفيام باطىف ةلذملا راد نمل ابهعاو لذلقلا ءاطعانم ىق الع ركلا

 كرش اع ربارحلاا ىلع لئاد نامايلاف بصغلا رخا مولا ناكمف تيرغ الرمش نك كرذح نم

 فرع نم لاج رلارهاو> ملعت لاو>الا بادب ناوخالا دم مل نامزلا مذ ن٠ هب ر لبق ءاأا براش

 ناكدةىذإ!ىفناف نك م اع لةستال اهريغل هّتدرك اي ادأ كافك ناج رب ىلا ب م نامزلا

 دةعربصا مل نم ل>ام مالسلا هلع عهيسملا لاق ةكرملا نمةرخكللا نكساو ةرثكل !نم ةكوبلا تسل العش

 ناسالا رهودورهوح

 ربصا!لةعاارهو> ولّمعلا

 صرعسمأ امسهم) ن<و

 نسح>ًاامورحالاهعرتيال

 مهضعبل ]ود

 اذاورمطلا نكن
 رحالا كننافالاو

 اذهالو اذ>الف

 سايعلاوبأ لأق (اهعبات)

 هلم تل
 نيدجأىلا ممتوكمشذ
 تأَمذ ىضاقا اداود نأ

 ىوذهللادب لاف ةدحاواذي

 اركم مهل ناتلقف مهيدبأ
 ىسل اركلاقمحالولاقف
 نوريثكم مهنا تل ةف هلهايالا

 هلاقةُق ْنَد م لاق

 هنبانذاب ةريثك ةئف ثءاخ

 *( سماها ابلا ]+

 نمريسس ف رطرك ذىف
 زعاناطاسلا انالو٠ : نيس

 4 ارا ةريسو هراصن هللا

 ملاصا !ثالألا هعوهدأو

 ةهدسحو فرمشالا كاللاو

 نووال_ةروداملا كالملا

 كلا اناطاسلانا(لوقأ)

 نطلسانو والؤر وصنملا

 رهاطلاو نطابلا هلافصو



 الوبرلا هلاءق تايثلا

 ىلع مادقالا كاملا نمدارب
 نس كلذناف ةفاكملا
 امناوربرغاو شيط كلولملا
 ىدح هنن كلملا ة.ءاه#

 انت زلو مر هتملل راعتدو
 اننامز لدأ ضعب ركنأ
 ربمأ اندال ناطاسمل ه

 نسسلا نأ ينموملا
 هجربرغا!ناطاسىئد زلا

 مدة: ناك هنالىلاعت هللا

 قي و هسفنب ءاصقلا
 وهف هسمأب هموت برا ىف
 ارارك ا راق 51 تاو

 اراض هذيس مئاة ب صاحشو
 دومعع رطاخلا سدا هاف

 لد (اهعبار) مل ناو
 رفظلا ةمالسعرهج- رز

 ةلناما دعم ملار ومالاب
 باطلا ةمْز المو ريصل ىلع

 مالكن ءورسلا ناتكو
 انبرحىرصإلا نسسحلا

 أثرت لفانلبق نمبرحو
 الورعدا !نمدوأو عفنأ

 ىوادن هيودةف نمرضأ

 وه ىواد الور ودمالا

 ريمأ لاق (اهسءاخ) هريغإ

 هللا مرك ىلع نينمْوملا

 مكبصوأ هنعىذرو ههجو

 طاب 1 اهملامثب رضول سمك
 الهأ كلذا تناك ليالا

 هنرالا مدحأ نودربال

 الو هسبنذالا نفاحخي الو
 ل'ءاذاردسحأ نيس
 معأالل اون تالعب المع

 ملاذ د أ نييقسالو
 مكيلدوهلبعتينا ئشل امله

 ناعالانمرمصلا نافرمسنلاي
 فريبخالو دسعا سأرلاك

0 

 عاوفأ نم نولاطلا هب ى-هتلءامرثاساماؤ لذ ] هديىف هايا هاطعأ ئشب هاغأ لص نأ دارأ اذا مو.لا
 هيمعتسالو قسيف هب ناعتسالا# بحللا بو ريض رئاسو ماجلاب ةل-ازااو مث راعسلاو درتلاك وهالا

 ص ىف هيرمصبت, دق هنأ معز و مث رطشلاب بعالاىف ءالع | ضعي ص+ردتو هاكر واقص»3 ب>او كردل
 ريخأت ىلع كلذ عولولا هلو راش ىلع هنبعأ ن#«و ق-اقوبذ هب رم نماماق ودعلا ةد.كمو ب را

 دودو ةءورملا طقاس ووذ انه أش حلاع اذا شعغلاو انخللا هناسل ىلع ىرح وأ اهتقو نع ةالصلا
 هريثرأ أ ىلع قابلا ثراولاو * كلمنمرصقلا اذهثراوتدقك 0606© ةداوكلا

 اهمنابتوملا تاذوابارختسمأ “ب ةبلاخ ناف الاء نادم نم (هريغ)

 بو:كمرازخ ريت نآب ىلع دو
 زب زعءاقبلايدرفت كلم ع مهر ودبرخو موعيج ىنفأ

 لراوموةلاباس د الزتمتوملا لزت رخ ارصقباب ىلع ٌىرقو

 ثإلدف اهتشيعم ترطب ةد رق نم اكاهأ كو اب ودكم هسلا# ضءبىف تنأرف ةريصبلاب اريدق تاحند
 بناحلاب وركذمنملهفةنآ اهانك رتدغاو رخ“ الابناجلاب اذاواللةالا مهدعب نم نكس مهنك اسم

 رخ اريص3 باب ىلع كرو اوا طاع ةد واخ مهوب كإإدف رخ الا
 ار ورسم انمآ اهمفتاب و * ارودلا لعدق نم لاءام

 اروس امائاد اه معقب * اروبتم هسمرف اد_غم
 اروم*موأ نءاارب رقاما #3 ارود ةهمق نمىرب ىدح

 نمو ىرغلا ىف كءانب دبش ب هءانب بارغلا دخسثد نما, 22 رخآ ىلعو
 رخآ رصقباب ىلعئر

 بسنلاو مانام ركابملاله- < الم نمرصتلا اذهرمعب ناك
 برئااىزعا ادع هاوأمراصف 35 اهماقت ىفاانملا هسماع كراد

 ءاتْدلاىف راحلا نعو فيصااىف درابلا هاملا نع لاق معنلا نع ذئمون نا سنا لج وزع هنلالوة فو
 مسلو الالحامدرد زد أ ماف صر هبتناك نمرثالاف *-و ىراخلاومئادإ'ءاملا ىلارظنلا نع اولقو

 هام ىعنت ةفامالاو ب رعلا دنع ءاملاوه فد رلاو هللا نذاب ًارعب هناف ءاممسلاء ام هي رسثيل مث السعدي

 ءاوةوذصءابالا ن_بحأ اولاقوءاملاو رمل نادوسالاو نيالاوءاملا ناضنبالاو ةفطن ىج-ت ءامملاو
 هامىلاو ضرالا ىه ىتلا ةءبرالا ناكرالا داو هو ْئد لك ةام> ءام لاو "2ك ةرضخو ءام ةد وذعو

 ةرذد ىلع مه جاف لبج ىلع ع واممح فياقت ءانافذخأ اذاءاسلا ءامدانملا لضنأ اولاقو ٠ اوهلاو رانلاو

 ريثكلا ضوملا هام ىنقلا ءام م بشع هنن نكمل اذا ىرادعلا ىف مقنتسملا ماظعلا ناردغلا ءامم
 بحاص هذمبرشو فدو ق'ئشىف ذخأ اذا ءامعسلا ءامو لابجلا نم ردكءامو نو.علا ءاممم قدعلا

 هلففح ىفداز ءاك ذلادارأ نم هيرمثو ضرأ ىلا عدي سأل بق ماجف هنم ذخأ اذاواءهعذن ناقريلاو لسا
 سانلادثأ ناك ثاذاو ريدواوةح رد حر رخآالاو تذل ةرافك امهدحأ نيهحو ىلع ءاليلا هئاك ذو

 غولب و ةئئس صيعتو ةحرد فيعضتل ةجار نوك ءالبلاف لئمالاف ل'ءالا مث ن روحلاصلا مث ءاربثالا ءالب

 نءانابضغ هل حالوابدأ هلعجا مهالا لاق ههركب ئشىف مقو اذا د2 نب رفعح ناكو ةلزتمولعو هل .ذذ

 اشيع معنأو اذيعرقو اسفن بط هدسسح دساعوأ هقلذأ ودعنم هقلحخ ءاسو هيلث رحو هردص قاض
 نيحلاصلا ىفكلامأ ةوسأ ءانسنالا ىف كلامأ تاع نا كلمعب عب فانا الودع وناعالاب كللوسرلا ةداهشب
 تا: سحلا نم ارق ىلاعت هنا انمهلل اراذتحلا هانفرتفا امعالا تانسحلا نم ىلاعت هللا قاذ مولذ ةودق

 رعاشلا لاق ت" ايسلا نم هالقث

 متنلاب موقلا ضعب هللا ىلتيي و + تمظعناو ىوابلاب هللا منيدق
 020000 2 ممم ممم ممم يي بيبي ييبيايبسمااواالا
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 | انةدصىزإاهتدجلا اولاقم منا ةنحلا لهأ نع ةباكح ىلاعت هللا لاقو رك معلا ُتدَحلاو هللا رك

 ىلاعت هللا بطاخامنا موق لابتذ مندي زال تركسش نمل ىلاعتهنلالات( ةدايزلا ىلع مالكلافا) هدعو
 ىل هد مث ىنعلا ىلع ريك للا ن نم ىرث انا هيلع لدلدلاو موت انوا نت 1 نودبإ هلودب و اذهم

 مكي زال هانعم موق ا و هدعو فلخال ىلاعت هتلاو ضرملاب ىلْس مث ةمفاعلا ىلع رك ُثن نمو رّعفلاب

 بحو ةيبسماولاةودوةفملا ديصودو+وملا د5 ركسشلا اولاقو معنلا ديق ركل او !اًعذ ةرخ الاف امعت
 هلل د+لا لاّمف مهرد فل نب رعب نإدطبا ىلا ياا ثعب واهركش ىدؤبال ةمعأ نم ريخ اهرحأ

 اذا ةمعنلل 506 ل + ىلع منأو كد اع معا نم ركشأ ةمعش نب ةربغملا لاقو ىنرك ذ ىذلا
 ركل نركب مقنلا نم نامأو معنلا ن نم ةداب زر كسلا ناو تر كشثاذا اهل لا اوزالو ترغك
 رعش اهفبلاالا ىاجلا نمالو مركلاالا

 مدني وه.لعامذودج نكي هب هلداريذىف فورعملا لع نمو

 ةجرلا لهآ ملا 5 ل.كعالا فو رفاسملاو متاصلاو ضد رملا بذغلا ىلع نو.ءال.ال ه الث ليضفلا لاقو

 ةمكافو جرمصتلا رارشال ةبوةعو ضف رعتلا رارحالا ةيوةعر ومذملا لاقو توجريس مبمنال

 بضذغ هنمرهظ نأ كلءال ىنينال ةبواعم لاقو تلضفت دقف توفع اذاو تفصتنا دقف ثمقتنا اذا

 ءافلكنا تناكو ماةنالا ةذإ نم مظعأ ةذإ ىوذعل دحال ىنا تو.أملا لاو بابتعوأ باوثالا اضروأ

 هيلع لول ئشب لباقي ملو هنرثع تامقأ تاآورملا ىوذ نم رم نأ مهلزانم ردق ىلع ساذلا نوبدؤد
 هتوذهو هتازنم ردق ىلع لباقي ناك مهاوس ن.و مارتعت اهلا ىوذ اوليقأ مالسلاو ةالصلا
 عزتي رخ رخو هم. - قشدرخ آو هنن وقع هذه نوكتن ذ هوا رظن هيف دعقب سا<ىف اا موق ناك

 ةلماذلاسفنلا ( سيلا طاطس رآلاةو) ةلفاغلا ضعب هيف ىذلا م اب 2 رخآو ه-أر نم هتماع

 نال ماع سيلذ بحقي ل نمل: ناكو ملاكا ريس ا ةفيرسشلا سفنلاو ناوولا ملأ دحتال
 ملف بضطغتسسا نم ملاح ممادلاو مص لداجلا لوقي ىبعبشلا ناكو بضغلا دنع فرع امنا محلا
 بضع ١ مالسلاو 3 هملع ى لا ناك دقو رام>وون ضر ملذ مرتع نعوراو

 تس حدمامىلاعأ ا مءاوالعو لج هب رت رهمرح كانت ١ دنع لب هلعوملال بذغل اما هنكلو

 كي.لاما!لضفأوسانلل سانلا بحس اذ !اريخو افمغلا نيمطاكلاو لاذ اغلا م نم حدماماو

 لايكمرذكلاولدعلا هياءرودب يذلا هللا نازيم قدملا الوبق عرسأو ةعاط عرسأ ممنالراغملا

 جرراذاف دالبلاو دابعلا ف نار واعتي و نابقاعتي و ناجلاعتب اههور وملا هياء رودي يذلا ناطيشلا
 ايونذضرالات ةيطاقلدعلاب رولا لام ىدصأاب بذكلالاماذاور وجاب لدعلا حر بذكلاب ىددلا
 ددع نمةدع هناتةرعشس امقع ولو يذكلا اوينةجاوهللاروف نمروف هناف ةرعُد سام ة؟ دودو اواوقذ

 ةيدعلالوأ ايذكي ذكءل اداويف كب ,ذكنماوبذكت الواقدص ق دصلا داون مبتسما اوةدصأو نااطيشلا
 ىمحلا دس هنع هللا ىذر بطلنا ن رع ذحخأاع رو ةوخامم ةم مث ةريينعم ةفلأم ةدو.«مت ةفرعم

 نم عغرذ دق لاق لاعب كالا دبع نبرمعل لح رلاقو داعب بنذب : /كناف ىل عدا لو#ب و

 ىلا بوم لهاجلا نال لضفلا لذه دنع مهل يفد رمشت ءاكعلا لاهملا ل حالصلاب 3 عداف اذه

 اذاهينم نب بهو لاق ةمكحلا ءامسإ ملأت, لهاجلا كلذك لهاجلا ثيدع 1 ميكحلا نااكو لعن
 1 كوع رغلا وع راف تاوع رسإلا ف هتاف لهأ ىف صتنلا هلا لخدأ هبل عوأ روجلاب ٍىلاولا مه

 ا كلزك م21 لهأ يف ةكرملا هبا لحدأ هب لعوأ لدعااو رييللاب م هاذاو

 اوقناوىلاعت هلالاق ىنعملا اذهىفوةالولا مد ةصاخللا ةماعلا معب ةصاخلا ثامتالو ةماجلاا قد

 نأ لسجرلا دارأ اذاناضعب موسع دقق ؛ ناو+الا نك دقو ةصاخ 6 اواط نءذلا نيدصنال هنتف

 مهدحأن او رعب الثبح و 4 ارا لق نه مدانللا لبق ن٠ ٠ ناريملا لم'ند هلمرأ أبشدسخأ ىلا لوب

 الار رس ىلع ئبلاو كاملا
 مزاحلا كام لاةء تاكوالخ
 هودسعنم هسضرغلا»

 لذبلاو زبالاب ءايشأ ةعبراب
 ةوادعلاب ةرهاجاوةدمكملاو

 ىأر اذا تقو رخآىف
 كلملل قفتا اك هصرغفلا

 ىلاعت هللاه خو رصانلا

 ةعبرالاءامشالا ه1 *لاثمو

 جاراال ثم رك د |

 ناسنالاندء فج رك ىذلا
 ةصلوأىف هحالع نأق

 0 منافلئاقلا

 عا ' ناف جاضنالاو

 ىكلاف فكي مل ناف طيلاق
 اذهلو جالعلارخ وهو

 نافركلا بطلارخ لق

 ءامشالا هز هدد لمعتسا

 كاكم ةروك دملاةعب رالا

 ىفاداسف اذ ناكر الا

 ىلع لوعتس ل ريبدَملا

 ىلاوروك ذملا تبيترتلا

 رومالا ة.ةاعىلاعت هللا
 لاني مراحل تالا (امنا)

 رعضلاب هئادعأ نم هضرغ
 ركل ضرما نال
 رك سما ءارعلا ضع لاق

 ءارفضلاةفهتلانا لولا
 كا امه مافعأ ىف4_ةلعملا

 ايف وتل اك رفلا
 قع ديدسملان اك

 رغلظلا اًذكهف سطانغملا

 رفطتر ب_طافريصاا قشعل
 ةرابع كوامارص (اهثلا)

 وفعلا ا متركو محلا ةوق
 لاككلا وق ةيناثلا ةوقلا
 ةراسع امهتنرع ءو طفحلاو

 ةوقةثلاثلا ةوقلا ةكدامملا

 كولا ىفاهن :ركو ةعاصشلا



 املا ناطلسلا نيا (ن-

 نو وال_تنيدمح رصاخلا

 ثراو ىلاعت هللا هلع

 اسو رعهرانملاىلاع راعالا
 ىلءسلحرارنالا هّنكت الع
 ءانالثلا ةركب كالا رب رس

 كادمر يهبع رسعملاو
 نيعإ أ ونا هس ماعلا

 هدأ ادا دعا هثامع.سو

 هل تد رضو رفظملا كلملا

 ةراشنلاقرضحو رئاشنلا

 ريمالا سو رحلا مأثلاىلا
 ىدومحل اةءتسانيدلا فس

 نمتقةصفراد نالسسلا
 ةعبلا اهرامخأق تمد

 ةكرابم اهتببج تحصأو
 اتوب ررهز قشن اوةعلالا

 اها ندغصقروفاأتو
 قاوسالاز او فدقتو

 نمتز رو ةزلاف
 ةردلك اهدو:-*+رهاوج

 انوي را 5
 رفلاىفاو ما اوتوعرمي

 لالا نءاللق مانأ ةعبس

 ن" الاىلاىهونوعع#ام

 تامل انا تلاع

 اهكمل امتواهك المةنسلأب

 ةراسلا هرابخلأ بقرتو

 اهكمابش نوبعب
 م بايلا ةعاعل#

 * (باطتسملارئاط

 نا مدقت دقل اوقأ (اهلوأ)

 دمحجرصانلا كلما ناطاسلا
 انالومدلاو نورالقثنا

 ىلاعت هللازعأ تاطاسلا
 هللاهريصأ ن* ناك» راصتأ

 هنال هلع ىثعإ نم ىلعزاعت

 ىنبلا ىطأإم لاقي ناك
 هنمدحتأالا الذ ادحأ

 حمتجااملاقي ناك هفاعضأ

 و ربص لقو هتامح كداَص هند ةرمشع ا

 طوسلاع نءىئغتسال ناو هدلا هرفأو ب تانلالا ىوذ هر واشمنع ىعَح سال لاحرلا لّقعأ د ةراذتسالاب كب
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 سوخ سحلا قبول ولأ سدح 0 يا :مجرغلاوريدلا عمربمذلا نالعاو

 هءاع درفهريص لوو بح لوط وكسب هناوخخا ضعب ىلا ب
 : اهل نةبوطخلانعتزعاذاف « حربم ريسم بولأ انآ ايس

 اهل كاع كلف هراكملا للدع “ع هن رل هعلا دلالة

 هّدع رباو>

 اهلعاو 100 تااياعت ةاربقهن رعما !!تناف اريسض

 لوقي هللا نيك توا عا طفت رالف
 اهلعل لوذأال لب ىلتنتحو م اهل اناف ى_تلغدو 0 /

 اهلح كلع ناك نا هب امر 5 ع اهدقعم -اصناك ند !اهاح و

 الفهنلا ةناماي ناسلاكتملا ش كاكا امنا مزح نب ركيولأ لاقو ايركم قاطا ى م-امانآ الا كلذ دعب ثيلاك

 هنأ كو لاح رلارهاو ىلع "ا ماع ملعاو هر ٠ كام هيحاص ىلع ىف نأ امهرحال لح

 لاقو هررس تل خال ناسنا ىف ري الف اهمذأم كدعال| همن 1ىفريخال

 هبط ىفامناب ريعضأا ىبسأ اهتيوطريمضلا ىف رئارس اهل

 روئنم فو ىلع هنك الوم هنت د مج 6 هرمسحإ مددحأ ردص قد ل سيو نب ىنحالا لاقو

 روما لاما اح هعدول دلو كل ارمسب درفت محلا

 الا اس ىذلاردصذ »ع هس مد نم ءراااردد فاض اذا

 ساق نينئالاز واحام اذا # رمسلك كلرمس قطن: الو

 مول نإ لاجرلا هتدذآو « ثيدح نع لردم قاضاماذا

 مول#ملا اناق هدنع ىرمو * ىيدح 056 ند تدتاع تاو

 الضف لح رلالقعل ىرأ نالباهملا + تاكث بح هوة. دسالا شرعي اك تاك ثدح هلدعب لقاعلا شرعت

 رخآ لاقو

 رخآ لامو

 معا ىورتيإ لئاعلا هبو.ع ىطُ هل ةع نسح نإ هإلدع ىلع الذ هناسالىرأ نا : نمىلا بجأ هنا.سل ىلع

 ىأرلاباياو ةغتس |لاقو هنأ و درب نا ىأرال با اوصووت لهعلاهمف تدان 1 ىور

 لحرو لحر فص لحرو لحر لحرف ةثالث الث سانلا (نكإ) حوزاو ءىبغتساال ءاسس الاد روأو

 ل>رلااماورواشب الوىأر هلىذلاة لح رلا م منامأو ةروشااو ىأرلاوذف ل رلا ل-رلا اماف ل رال
 ىعفتلا قف هراشتءاوهةف رم هلق هن ىلااكش الحر نارواش. الو هل ىأرالىذلاف لل رب سيل ىذلا

 هليادذعل د لاقف فيغرلا اذه ادر ًاامدحبو هللا هذ ىرتع هى .نر هيف َّق اياك ىلا اب انا 7 لاوف هنم

 ريغب لمعتالو ريكشن ريغبل قتال نيتاث ىنعذحهداول روصنملا لاه هنماريمن د تح هكرغي نم ىلعو هيلع
 ةرواشملا جام ف يكولاحرلا مفر واشارمأ دارأ اذا مل و هيلع هللا سعال اوسرناك ةنيمع نما ريبد

 نتك 1 املاع ناك نو ضانلا لح رلا ر واشيا هنم ماعت هنك او همأ ريدم قالا ن خرم نيالا

 هبأر ذهتحا نم لاقي ناك ديددلا دسالا نم رجأ ديدسلا ىأرلا رامتحت الا ندىنةرامتعالا ىف (قيص

 هنأر ديتسأ نم هنعو بحأام هصأ ىف هلبا ىكقيو همأعأم ىضق لقذ هقب دص رادتساو هبر راخساو

 مي انش: مىلاعتلاقدبعلا ىلعةمع' ةابحلا ىلاعتهّلاقادخو + اهلوةعىف اهتراش لاجرلار واش نمو كله
 ىلعرلا هللا ماعلا باقلا فارثعا ركدشلا لاعب نأ هنع ةرابعلاو نو ركشت مكلعل مكتوم دعب نم
 "يم انج مولد طق مدلل اظنا- وده سل ركشلا ناهنلا لدشرأ لع ا ه-و

 نم مكب امو ىلاعت هلوق ه هق رعااوذو باقلا هل رك سلا ناىلءلملدلاو مقيلالواح نم اها نامآو 5

 نامعنلا ىورو ركشلانءزمتلا ةفرعم ركلانامع وب لاقو هللانم اهماو:ةءأ ىأ هللا نأ همعن

 رح
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 مل سانلا نكس مل نمو ريْمكلا ركشيمل ليملتلا ركسشم ل نم لاق ملسو هياعمللا ىلص ىنلانأ ريش نيا



 1 را 0 ا م ن><1ه2 21 0
 ملءاو*« هتعم لذفل را ءا اودلا برش هراكست 3 هّتدقاع لكما م ظماغ 1| لوقلا نا ملعاو هيرام اما
 هّتلارهش رشع قاثس رجا م
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 سا هللا مدحر لوب هْمع هللاىذرراطخلا نب رع ناو مزعااولوأ الا اهل هبال ةرمةهدلا هع نا

 هرك أامى-هح وىف ىللةهللا هجرزي زعلا دبع نب رعيىل لاق نارهمن نو؟٠لاقو نودع ىلا ىدعأ
 ىه هند كالقو كلمعن ن نم دو ك-طار وةنمفوهركي ءامههحوىف هللوةد ىت>ءاخأ مدني الل رأ )1!تناف
 هسفنل مدذيال ورماكمصأن نا ٠.١ ءارزعلا تلا كه لّقثأ ١ للمحان ملوح لاعب ناكو لاوه ىف

 «بضغلاةرج كم: هد نيد ندقوت الس مل ناب هاباو 5-3 - سانلا عرس لوةبام اا ارعا تءمس ىجدالالاقو

 قرثتو اراث لعتشنف اهتاصغأ تكااحت حاب رلاهياع ثم اذا رانلا رصش ناف ملحلاب 8 نم دداو
 نبفذحالا لاقو دحأىف هلك ر ملئث لضف فرعل فدكو لاقفللا دع نع رفع لو اهلوصأ نم

 ةنانك ىنب ديسلفوف نب مس ناكو هرذ>افالاو كفن ناف هبضغاف الحر ىاون نأ تدرأ اذا سيق
 لاندوس ملفلاقىناقتنا تدل ام5ت اعف ىذلاام هكلاَمذ هيلا هب ىاةذحخاو هقمسإ همو5 نم ل ره رضف

 نعبر اوت الث ةنسمرحلا
 كلا ىف ماهأفةثامع.سسو
 رهش عباسففف هون ناىلا

 قد وح ىلا 6

 تناكو:ثامعبسونيعب رأو
 ْنذ-هتالث هكام هدم
 هوخأ) امانأ وزب رهو

 لماكسلا كلل !تاطاساا
 رمصانلاك املا نء ا (تابعش

 م 0 هل٠-ىلذن لاملاو ا 1 ركملال هدو لماع متو ىناجلا نع وذعتو ظيغلا م نا اا
 1 ع تلا نحل كيءفهللا كراب هبا تا نع هلهأ نمد ىلءبضغ اذا نود نياناكو دس مل>-١ برعلا لاثمآ نمو مونالو هدلاناكرأ ”تفلخ ! ليو فا لب *© ةداسإ اوسلو ماوقادوس مهلئاة لاف
 فيةنيعرع الامر لاقو كلر + ان زا همف تن ا اسعاف كلةوق ىوذلاملانمتعجام هيو هللا م رك بلاط ىلأ نب ىلع لاقو

 هو ةئامعبسو نعنرأو تودعد اوفاك ام لمخقلا لاقو 0 دحو عدو نأذ عقبال فو رسعملا بحاص ىقيص نب منك أ
 نيدلا لاج نجما لوقب || © رغلاو داولاو ناطالا ةلذهئزرع تداعمهاداع نمةثالث هنعهتلاىطر سابع نب لاقوافو رعم ضرقلا
 كلملا هتبالو ريحت زنا اد>أءةوف ىرب الهناو هرد ؟توهمءالاه د" الا قاس لهو باعالا قاما ع وس لصأ ىساحلا لاقو
 روك ذملا خراتلا ىف يتلا لاتو بضغلا دنع سفن ثاال ىذلاوه قانا: كلاعب و *0 ,زعلا إ تارمتف هسفنردق فرعل الو

 تدبت انناطلس ةدلط اكس انلاذ ارادع ت ترمأو سانلاىلا ددو لا هنبأب ناعالا دعب ىلةءلا سأر ةارادملا فلو هماعهللا ىلص

 عولطلاف دعسلالماكت ||| ثبالل>رلاةواو روامت» الواور ازد ىف را د ىسومى أ ىلار#بتكو ضئارغلا اداب تمأ
 تدبأ هنمشك اها حاف ىندالاب عمي دسمان أ 0 مع نس االو خأالو 9 ' 2ع ثساأ و كالذ نم كءنعامو ٠لاق نكل.-أ ىبا ناوفد

 م رف نا.عش لاله ةمكدنلو ا لذال لذاعل او هنط تب.ال لو حلاو جاحتلاب ليفك ريدلا هنع 1 ىدر ىلع لافو قدالاف

 رتسربصا!مالسلاو ةالصلا هيل لاكو ةما شدطلاو ةمال- رمصلا لاقي ناكو * ةعفرلواب حرغب الو
 بح نم محلا رو:نم ىفو ةدشلا ىلءريملا ةدعلا لضفأ لاقو ب واعللا ىلع نوعو بوركلا نم
 ىففوطأانأ انف رافداهل لاقي ةنيدم تاحند ةاورلا ضعب لاهو ارويص .إ3 بئاصحال دعبلف ءاَقبلا

 رعش بارخ رصق ىلعاب وتكم تيار ذا !هجارخ
 ريسعلاو مانالا هلاح ت تريسو ركسفلاو مسهلا هم هيلع ملأ نءاب

 ردقلاو هللا نباف سايالا دنع 5 لثمفف لق دق امب تع« امأ

 اوربمام ماوق ًازافدةنرعصاو * تقرط 1 اذاروادغلا لم

 ىنفي لجاعل ا ىفربصلا دن انكلاو تريصر فظاا بةعأ ريص نم لكن اك ول خآ اذ بوتكم هنو رفالاهدعب كنمثو توذ لكو « ةعس هدعب ى 2 أيس قرض لكف
 تكلل هتيأرول تاق مالسلاو لغط وهو هنوء نم لّعلا ىذل مصأ ناك امو رمق نم ىندي درمغلا

 ثلا ناطاسلا هوخأ)
 : نااداسلان | (ىحاع .رةظملا

 ىلع سا> دم رصانلا كلما
 هرخأ علخدعب كالارب رسم
 لتس سمى لماك-ا اثالملا

 ماوس ة لس ةرخآ الاىداج

 ماقاف ةثامعتس و نيعإ أ و

 رهثرشع ىناثىلا كلما ىف
 ةنسسهردق مظعملان امر

 ةثامع.مو نيعب راوناك

 ةجريلا لسةّتناو ملخم ضعب لاو باس ريغبرحأو هملاب نلغلا ند>و جرغلا راظتناو ةدارلا لامس ريسصلاىف هنت

 هتدسم تناكو ىلاعت هللا رعاش ثلا لاقو هامعنلا نست كش نمو ىلا لان رس عَدْدلِبلا

 داو رهشا تداوم نوهي هب رس هوا « ريخخ لك حاتفم رمصلا

 الوم ءوخأ) اموب ٍرسَع تورملا دءاسامب رف « ىلامللاتلاط ناو رعص ا

 رصانلا كلا ناطلسلا نوك نأ تاههل يقام 5 رانا هداك و

 نساحناوبأنيدلاو امن لاراب



 6م

 200121200200202 يي 1101222223 ريس الارشعلا ف ملم
 نيعب رو زينت |ةنسرغص نم

 نال ا وأ ةءامعبس و

 فرش كك فوشالا كلما
 رصالاا كاملا نبا (نيدلا
 دمر نا رب رمس ىلع سل

 روصنملا كلا هسيخأ ملت
 ة:سرفص هريس اوى

 ةثامعمسو نيعل راوزيشنتا

 كتاسددتمولا» رعنكو

 ثاللاى ماقاف مب رقت نيذس

 لاوشع سات دحالا مولىلا

 انامل 6
 ما.أى ةئامعسونيعإ راو

 نابع ذ لماكسلا كلما همحنأ
 ناك ف.كه نوع ملعأ هللاو
 كلا ناطللاد وخأ)

 دج نيدلاناهشرممانلا

 رصانلا كام |تاطل سلا نما
 ىلءس1>نووالت نيدمج

 هدأ ادن دن تألم ارب رس

 رشاع فك فرمذال !ثالملا

 ةنسييئثالا مولاوش
 ةئامعسو زن« راونيتنثا
 'لركلانءمدقدةناكو
 نيسعإ رمد عاملا ماقاق
 لركلاىلا عج رمت امون

 قماح ىتكلانهلزيملو
 روشرمسع كم سيلا موت

 نيعب راو الث ةذس مرحا هلا

 رفغص ىف ل-ةفو ةئامعمسو

 ةتامعيسو يعل روس + ةنس

 علخ نأىلا هندمتناكذ
 ةتسحلاصلاكلملامقأو
 ناطاسلا هوخأ) رهشأ
 نيدلادامع (ملاصلا كلملا

 نب لسع مما ءادسغا اونأ

 د#ترصاملا الم اتاطا سلا

 ىل -ءساحنو والقزيا

 هيأ عا دعب كلا ارب رس

 رعش ر فاو زنك ناودالاو

 هسلع تردك ناوةص: و يور * تحاص لط ىلا قاّتشا ىناو
 هيدي عوط ترص نا الو لاغص »+ هنوذح ناال تاسنالا نم ىرذ-

 مودنالقجالاوهتةادص عطقنتال لقاعلا اولاقو لوما ل١: رومالابةاوعف رانلا ءكسحلا تلاقو

 حالما كلنافةولملا: آرملا كه>ولذتناك كلاعفو كعئابطا 1م كيبادصأ ءاعست نم نعاف هندوم
 الئذلك نمرطولا ثيذةدق ناورم ني كلا دمع لاق + كنتروطنيست ىلا نم جوحأ كعئابط

 دعاي و مهاندأو ةلغسلا ب رقنم كلملا دبع لاةورغعلا لالا | ىلءرهزلا ىلايللا ىف ناوخالا ةثدا
 بحأ اذالاق هدمدال نم هثرود+لا نم لاملا م:«نمو نالذملا قا مهاصقأو لوقعلا ىوذ
 رعاشلا هذ سانلا ىلا هيمح اد.عهللا

 سانلل هم هلع قا #* هلدنع امو هليا بحأأ اذاو

 ريتعافهقلىلا هيبح اديعبحأ اذاهّنلا نا صاقو ىنأ نب دعسيلا هذعهنلا ىذر باطمللا نب رعبتكو
 ولأ لاو « ةلاص دب ىدنع تناك نم لاق كيلا ساذلا بحأ نم هد واع ىل.ةو دب هنا نم كتازنم
 سانلا تأ !نمسانلا رمد مالسااو ةالصلا هءاءلاةنانراوت.ضغبلاوبللا هنع هللا ىذر قيدصلا ركب
 هيف وال ارو سانلا ناك لاقو مهنءاّل انبولق ناوماوةأ هو- و ىف سنلاناءادردلا نأ لاقو هرش

 عانطصانمو هءافوالزم ةدومنم عبضأ ئذ ىأ ءاكملا ضعب لاقو هيف تروال اكود اوراعف
 ههج وهّنلا مرك ىلعلاةور دقلا تاعي ا داك مالساا و ةالصلاهملعلاق # هدنعءرك النا فورعم

 دساحالا مهضرأ رد_فأ ساناا لك ةب واعملاقو # قاحلائسا بعنالول والءاخاالو دو دل ة>ارال

 موطعب لاق ام نس>أامو + اهلاو الا هيضرمال هنأف ةمعأ

 اودسح دق لذفلا لهأ سانلا نم ىلبق « مهل ريسغ ىناف فودس< نا
 مس-هفنأ مكسملا للاسقف هنم ماقتنالا او هعطق ىلع مز ءو هّقيدص هيل |ىك شف ءاك-هلا ضعب ىلا لحر ىأو

 لاف عاو لو املىفا لاقف هنعثا+-ثد ام بذغاا ةروذ نم لب ىسهتنامأ كتهاكاف كللوةأام

 لاق هل انس مأرتك أ لدذع هنانئسفا لاه ىرو ري لب لاق هبنذب. كغ مألوط أ تاك هن >و< َ ورسأ

 ماقتنالاوبضغلا ةدؤمحرطاو همرح ارو رسل بهو هسينذنع كمايأ ملاصب مصاف لاق هنانسحلا
 اسم كساس نمتد ًاراذاو بهتام ىلارئاص ريغتن أو بضغل ا ةمحا عملواعتف تلم املا.نتال كلعلف همم
 نافىلاعت هللا لاق هلم نم راف ةقئافريغ ةوذهوأ ءار ودةماك هنم تردصوأ اهمال هل ثوأ ههركت
 ىلاعت هلوقو ءوسلا مهلع نم ةءاربلاب ىمأ امناو مهعطقب أ لفنولمعت امم ءىرب ىنالمف دلو هع
 لوةكوهوراصتنالا زوال هناالةئبس ةعان تناك اا ةالسثمو* امنا هناريغاهلثم ةئيس ةئيسءازح و

 انياهاجلا لوج قوف لهن « انيلع دحأ ناه الالآ ىبغتلا موثاك نب رع
 مهنال ةسجرلا لهأ ملفأ لرفالا فو ال وج ةقيقحلا ف نكي مل ناو الهج لهما ىلع ءازجلا ىعسف
 ناو هعسسب وذعلاف امر ناك نا هللاّمذ ناطلسلا ىلا ىمو# ىف سدق نب فنحالا مغشونوجريس
 صأأ كننع نينمؤملا ريمأ غلب نيسنمؤملا ريمأ ىديزيب ٍباكلا ضعبل ليقو هعس لدعااق اني ريثاك
 هلدع ىنعسو لقانلا يذك ناو هوذع ىنعسو لقانلادص نا لاق ىلام:ال ملو هل لمقف ىلابأ ال لاةذ

 كلذكو هب وةعلاف هنم حتأ ئش قوهالو وذعلا ىف هنم دو>أ ْئث ىف طارفالا سدل ءاك لا تلاقو

 نأ نم رية بيض فلآ وفعلا ف ٌئط## نا كنأ ملسعاو هب وةعلا ىف دوت وفعلاف مومذهربصقتلا

 رم لافو ماقتنالاةذلنم م-اظعأةذا ىوفعل د_جاليفا نومأملا لاقو ةدحاو ةيضقىف لعفلا ف يله
 ىذلا ديسسلا مكحلا لاقو متالاب رفط نم رفطاموب ولغمرسشلاب بلاغلا هذع هنا ىذر باطلا نيا

 تدج هنراشتسا ترثك نم لاق ناكو وفعلا لولا بام ريحخو ماقتنالاب رفلقلا نسسح نيشال

 هيرزام'



 نفي

 1 سرف لل ع هل>و مهرذ فالآ ةرمدع هاطعأو ةماتو ةورفو اصمق هيلع لعش ىلع نئردمم هباعدخلاة |

 ىف ك#تيأر ىبارعااب هللاقف ةمةةسم ةلدو هج ةودك هيلو جالا فاو ىف لكلا ماعلا ف ناي اسأف
 0 انعرك تيا ىنالاتف اجوةور "اذا لأ كا راو لا« ءوسإ ىضاملا ماعلا

 ركسلاف مثلو لءدع ؤىنح زطءو م رك م اسؤ أه غإ رآ ىلع سانلا هنعهللا ىذر ىلعمامالا ن نينم زيا ريمأ مالك

 َِ او ىطعي الو 1 أبىذلاو هلذضلاو ىطعت ولك أ؛ىذااودىنعم' او ىلطعت ولك أ.الىذااوذ

 ىلاعت هللا لوقي تتكحلا| شعب ىف ند_> و رانبد نب كلام لاقو * ىطعن الو لك أبال ىذلا وه
 هيلع متاع قاصع نمو ةعرهاع مهتاعح ىنعاط أ نأ لولملا ولت ىد لوألا كام هلبا انآ ىنا

 نبا بتكلا ضعب ىفو * مكلع مهفطعأ ىلا اوبوت نكلو 'لولملا بسب مكسفنأ اولغثت الف ةه:

 ثئد ناو كلءاءانبحأو لاني>أ تئد ناف هتملط نم كل لع وعدي و كملط نم ىلءوعدت مدآ
 نئذلا ىلع ترم اذا ميرلاك ريثلا ثروت رارمالا ةبح# وفعلا م عسنف ةءايقلا مون ىلا مالا تريخأ
 نا مل-عاو 5 مدلا ب اد بلحلا ىفزو ِءأح نم « اممط تاج بدطلا ىل-عترم اذ او انت تلج

 نملاثمالا ىفو مال_سلاو تْنْشةثالثلا ىأرتخاف ودعلل لو رثملاوداعمال ىو ةوملاو تذبل لوك أ
 مهسحأ لاقف لضفأ ني:مؤلا ىأ هللا لوسراب لمق سنأ (ىددد ) نيماتلاب ممصأ نيللاب ملم

 هم عاب م ريغ ماقف م 5 لاقو هل>رب هضكرذ 0 مان وهو مكسحلا طارق كسا لولا ا ضعب صو ةي الخ

 اهاح راب ضك رت ىهذفناودلا 0 كبف ىرأ ن ءرك-اوال لاق ىنخرعت ام الملا 4 لاف هيلا تفتام الو

 كلذ فدكو لاق ىدبع دسغ تنأ لبطا اره هل لاقف ىد ع تنأو اذه ىل لوقت لاقو بذغف

 ىح ءاسنلا نم ترثك أول ردزكسالل ل.قو * تاوهشلا تكام انو كنتكءلم د5 كلتوهش نا لاق
 بلغت نع نسي الو ةد.+لا ريسلاو ةليجلا:لامقالا ركذلا ىحي اما لاق ةف رك ذا و كل: رثك

 اه يم ذا ميلا ب لفسسلا عانط ص صاب لودلا لاوز لاثمالا و وب ءاسنلا هباغت نأ لاجرلا

 سدق نب فذحالا لاقو 5 لضفلا كىوذ 0 فارم 2 , ف اوهفراعمر كنأو هيزاقأ

 ددو لاذ هسفئب بدم لهاح لح ر نا نوطالذ ار طظنو هسفن ىف امدح هل نمالا دحأ ريك: 1

 هناع» لاف نارك 31 ىلع هنجلا مرح هللا نا ةققحلا ىف كلثم قادعأ ناو كلنط ىف ثإ ءاذم ىلا

 دانس ايريكلا ن ثرقف اداسف الو ضرالا ىف اوا_عنودبرال نذلل اواعحت هرج الارادلا تال ىلاعتو

 ريغب ضرالا ف نوريكشي نيذلا انآ ن نع كرش اني كمل رص لاقت « ةنملا لود نم انعنمو

 ركلانا ملءاو هسياع ربكثأ تك ىنعي ىف هءاد لودالا اربكشم ت تن :ارامع ءاك للا ضعب لاو قحلا

 نمت عبر أ نم تاماك عبرأ ءاناعلا راّدشاو هلاح مسام هاجر هتقم نمو تقملا د

 نم تأ اردلا نمو ان لزتعا نم م ل_هكنالا نمو مل تكس تك نءروبزلا نمو عش ماق نم ةاروتلا

 ءرااو ريعرهدلاو لود مايالاو رفط رعدلاو فرست محلا مقدم طارمص ىلا ىده دقن هللاب مصتعي

 ق>أ نا ءاكدللا ضعب لاقو دجلا بسكي فوردملا عانطصا « هلدعب ذو أمو هلعف ىلا بوسنم
 هللا ىلص ىنلا نا (ىورد) رئاجلا ناطاسلاو رداقلا قردصلاو رحافلا ودعلا رذعب نأ سانلا

 'لواملا دعسأ «* سانلا لّوعأ سانلا لضذأ لاق مو هملع

 ىت> لاق ككلم كلو ةنحلا كلو ن.آ نوعرغل ىسوم لاق همام نب باو لافو « هناعأ ركذ
 نم ناكوربكتساو فئاذ دعت ترص ذا ديعت هلا ثنا امندب لان كلذ ىف هر واشف ناماهرواشأ ظ

 اوه 5 مدت نأ تنل ل

 ىف نك م ديبع ن عر لاق ه.لكو هناسلوو هرمص) و هعمج» ”هلزتع كلما عمرب زولا « ناك ام همأ

 نيكس بما مج -را ةفص لك ىف فئاعت ثالث هلبتك نابذغ » 1راذا ميكح لج رهعموالا ا

 ةقآ لاقل 0300 هيضع نكس ىدح ةفيقك هلوان ثالملا تبطغاماك فة هرج 0 توملا سخ

 لا از لظناطاسلاو ع ارودائلاملار هاط نب هتلادبهلاقو«رب زولا ةتاذطس رعمالا ه ةنآ 5

 ساخو رصمىلاقسمد

 مويلاىف كلاارن رسم ىلع

 ةعاجو ضاردا هه نمأو هلاح
 ىلا <> وتلابءارمالا نم

 سرع رسفاتملا كل #لا

 مهعمقفنافهبلا | اوه-وتف

 ةعاط نع لح دب نأ ىلع

 سمداسغلا كلما تالا ل

 اهلاعأون ويوصهيطغن و

 لاقتعالا عد وأرمد>اسإذ

 باقناف لاكنلاهقاذأو

 لبقىأروهياع ثسدإا

 هإ سغهعومد نم هنو

 0 هملدعل

 قرضانلا الا ناطلسس
 مول نم عب انسلا ةدعاسلا

 مرح ارمثع سداستدسلا
 ةثاوسون اسك 6 د

 عسسأت ءاعن 0 د

 ىدحاةهزس ةخا ىذرم

 نذدوةلامعبسو نبعب رأو
 هس ردا سلا إما

 نيرصقلا نيب ةيروصنلا
 امهجر نو والقر وصنملا

 هتماقاةدمتناكوىلاعتهليا

 كوالاةيوتلا ىف كلا ىف

 اقينةلاثل اوه مثلو

 تاطاسل ١) هدس نب عب رآو

 (راكوتأ ار و_نملا كلملا
 رصاشل اكلملاناطاس لا نب |

 ساحنو والقنءدمت

 سيما مون كلا ارب رس ىلع
 ةلسة+ اىذنم نب ريشعبلا

 هئامعيسونيعب رآوىدحا
 كالملاهدلاو ةافو مول ل

 فماقأنروك ذم لارصانلا

 يلد ال ةامانأو نب رهش كإملا



 هكلمىلاداعف لركلا نم

 يي نم كلملا َّق 0

 ةئاميسو ير بسأو نامت

 3 اهدمسو لامت ةيدسيلا

 هةكلملا وحأت رطْصاف

 روهظاف هسف ىلع ىدحو

 ىلا هحوتلا ىلع مزاع ها

 تبهائالف فن رسلا جلا

 قب رطلا ءانث ف راصوكاذإ
 ماقأو لركعلا ىلا جب رع

 ريسم ا ئعٍه ضرع قو انهم
 هدصق تارك ذو 4 اى

 كالا نع ىذا 'وعاطقنالا
 نم هعم ناك رم صو

 راردلا ىلادوغلاب ءارعالا

 ققةئااوعسرال ذهب رصم ا

 نوكسجب., نا ىلعىأرلا
 اناطاسريك شالا سرس

 سلق ه:ءاانرالءو

 لاا برس ىلع سرب
 ماقأف رماظملاب هس ىرببو

 ارهمسُس رش ع دحأ كزملاف

 ءانالثلا مون (نام الف
 | كاّدمزرْهُش رمش سالس

 مسن ةنسوردق ماعم ا
 تن رطضا 0

 كالملاناهغلي و ةاوح

 هد وتلا ىلءمْزاع 88

 ناك هرال هلا قّسمدنم
 إ نم«كمجهسلاه- وندَو

 ىلا دوعلا ىل- ءمْرعوهلا-

 كلاا ئمحت الك هكلم

0 2 

 0 هدسولو 0

 سوما مول نأك الك نا وسا

 ل سصو لاوس أوس نم قائلا

 نمرصانلا كلما تاطلسلا
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 نا ر لذدفالا رهدلا بلطءام « هتء# ىف ائدْر نزولا ىف داز نم |
 لمقو هدام غلبف هلا ثلسو و هنم اهتلبتف مغرد ةئامالث اهذ طب ؛ رخ اهلا ثعب ةعقرلا ارق الك

 ىنأ لوقنم « رعشب نائرعش ىقتلتال 1 و4 تااقف اهف ارعشلا ل داف ةمْدْعم رعاش قّشع

 هيلا تكف هيلع تأطراه ةن , ربط ةدءع 4 قادص هذعو دقو صيشلا

 ءدش لك ىف ىنخأو « ىو قبدسصاب
 هدخلا ناك رز/ « متعرْرَأ ىرعش تبل

 تالغب تلعف دق هناوخا ضعبل لوقب و «ة:بح رس مد جرخب نأ ةوتغلاو :ءورملا نم ساو
 هّملش مذ ىلع سانلا ثعبن , هترشع «سفن ىلع دسغبف نالف تنب « الذب توهلو نالؤي تعدصو

 رعاشلا لافو ةكلهم ىرخلاو هزعلاو ةكردمرعصلا نأ ١ اولعا او هترشع لو

 للزلا لمعتملا ىلع نو<دقو «» هتجاح شعب ىأنملا كردي دق
 , احا اتاءاحلا ف ءرملا بدن و # هدحاصلام الاب رمظ قفرلاو ٠ رعاشلا لاو
 ناكونارم ىلا ترظنو اهعاف ءاسنلا لجأ نم تناكو : آرملا ىفاموي ناطدح ئء نارمم ةأ ما ترظأ

 تايزتنت هناك اهنا قكاوهو هه ىلا ر ظنت ءاغ 3 1 قرانا له باهنعا,' كلاَّمذ اصيق أ

 تفزرُل اال تلاع م لاع تناوانأ ءدحلا لخدا تأوحرال ىنا تااّعف تدرأ اذه لاَعت اصبق اهح وأ

 باقلا ضن ةئالث لاي و ةنلا ىفرباصااورك اشلاو تريصف كلم تقزر و تركشف ىل ما
 ىرامسأ شعب ىف انأ امنبب ىءدالا لاق + ءىجعال نر اجاعر ظن, ةدئابو ءىطن لوسر و *ىضنال
 عتوهو ةقرخ ةءابع «_لءواج ىلع وهواز ران دقوأ دقو ديدشلا درعلا مايأ ىف اهسارعا تناوذا|

 لود ودّ وغو ريبك |

 ربتلا ف مغأ ىتح هل ىلصأ #* ةبدو اضيق قاطعأ هللا اذا
 ريص نم دربلا ىلع للام فرم هب ةءا عاشها اوس.سالا نكي م تاو

 رخاودوبلا ةوسكى ربءوسك» و « ايراع لبصأ تأ قر تاس

 ريما علطمالوىرخالا اهتسخأ الو 4»ئ أير غم هلل تلال هَل هنلاوخ

 سدعلاو رهظلل لب ولاةكتمدغتاو » ةئيفد سم مول الار هاظلاالو
 ءاسك ل ضفهتيطعاف لاهةرعكلابر و ىا لاو ىلستهننا اسكت اب رعئااأاب هل تادف ىتممالا لاَ

 . ة ءملاو مهلا كال زوال ادهأ هل تاعت هيد يد ءااو أو ممبت مع < هسلو هداف ىعم ناك

 تنأو !دعات ىلعت تاس كل ز وحي الواذهأر 4 تلف ادعت ىلب هوت م اذهب كل: م ملعأ انآ لاَ

 هنالسيف لوّعن لعحو محرلا ن نجر لا هنن مس ؛ لاووربك ممىنرأ راذت عالاردال أ ىلء لإ دف ماعلا قم راعت ْ

 ىلبقوحن ابموم رهط ريسغ ىلع « ادءاو ىالص ىف ىراذتعا كلا ظ
 ٠ "2 ىبدكرلج ىلع ىوعت الذ ل> رو ه« ةفاط برايءاملا هب ىلا ا

 ىبغرص تقو فبراب اهكضقأو « اذها ىالسم ىنصحأ ىنكلو ظ
 ىدطل كوست دعب ىمأركععصل « م تناف لمفأ ملانأ ناو ا

 تبلاوح صخاشوهو ةئر باث هيلع اسارعا فاوطلا ىف ىأر مالسلا هباء ىلءنبد# ناتو

 لوَعن اما دل معا دسأو مارا قلعتف يبالي انو اش عنسال

 ميلع تنأو ىرا بح انأ هءياصاشتآ دقو ىنم ىكستامأ

 موصأو امئاد ىالص ىلصأ 0 ةورغوابوث براب ىئنتسك.: ناو

 مول ةالصلا كرت ىلع اذنك «ىرأ املاح لعىرخالا نك: ناو



 اس دست جيس

 اشتاك تاولجررلالاقف ةنملا هيلعمزج و رانلا 4 هللابج وأ دق هتيم ملم يما قد عطتقا نم

 هللا لدسع ملظلا دنعرك ذاع ءاكدللا ضعي لاقو ا لاَ هيا لؤسرا ريت

 لئاقلا لاو كلءلع هللا َه ةردق ةردقلا دنعو كلش

 مذنلا ىلا ىذغي هردصم لظلاو * اردتعم تنك اماذا نإاظتال

 منت م هلل نيعو كاسيلع وعدي « بضتتم مولاظلاو كانبع مانت
 ىاغمادلا هللا دبعوبأ ةاضقلا ىضاق اندشنآو

 داعملا مون لوه اركاذ نكف جي دابعلا مظب تممهاماذا

 ردانال لعأ انأو هّتلط الحر ىتسهطق أيش تبهام لو ميكح نيدب زب تاك لدعس نأ نون« لاقو

 لاقف كمكسام هلليقف ايون لمضغلا ىلع ولأ ىكب و كيب و ىثيب هللا هللا كبسح ىل لوف هنناالا 4

 هللا لص ىننلا نأ (ىودو) ةح نكت ملو ىلاعت هللا ىدي نيد ادغ فقو اذا ىنلط نم ىلع ىكنأ
 نوعس نا لاقو ىريغ ارصاند عال نم ملظ ن 1 ىلعىضغ دتما للاعت ةئيا لوب لع مو هيلع

 0 لح رلاناك نا ىّتح ميلاماو سنون موق نع باذعلا ىلاععت هنا فك

 اوسلاحتال ةلطلا رثعماب تكلا ضعي. ىف تأ ارق رانبد نب كلام لاو «بحاص ىلا هدريف هساسأ

 ءىج ةماماوفأ لاقو ىتنعألا نر ؟ دى وعرك ذ اذاو .قجر معركذ قورك ذاذا ممنان رك ذإا لهأ

 نيذلا حرس 1 4 هللطام فرصعو مولاظملا هم هدأ موج رسح ىلع ناك اذا د ةمايقلا مول ملاظلا

 مج اًئيس مهلع واجن تاملسد اودح مناف تا نم محي ديأبام اوعزنب ىتح اواط نيذأأب اوإط

 ءارعلاب ذبن امل مالسلا هيلع سئون نأ ىرورب و «رانلا نم لفسالا لردلا او درب ىتح اوأطام لثم

 هملا ىلانعت هللا واف اهلع ىكيف تسبق اهلط ىلا ىوأب ناك نيطّقب نم ةرحم هيلع هللا ثننآو
 نساء اقل لاقو موكلهأ نأت در نودي زب وأ فلأ ةثام ىلعىكش الو اهتدعف ةرص ىلع بت

 دنع سلاح تنك ل>ر لاقو هدر نم هلدب الام ملاغلاب نادّتسا هنال مارح نم امسك م هرثك ١ سانلا

 مولظملالازب الذ ةللظملا لاقل لحرلا نار ملاذ هم ثعقو و هتدسسف جاغار كد زب زعاادبع نبرع

 مهردق وفعلا سانلا وأ !ثادد : واعنملاقونهملعل شف رالقلا ت وكف هقخ فوت تح هبس ورلاظلا مشد

 اه جوأ# الث ىلع ملظلا هكا ضعب لاقو هنود نمط نمالةع سانلانضقن ناو ماقتنالا ىلع
 هللاب كرشلا وهف هللا هرفغب ال ىذلا لالا اماف أيس هي هللا ابعبال ملط هللا هكرتيال لطوو هللا هرفغب
 ديعلا ملظف هب هّللا 00 ملدلفلا امأو د هللا هك ريال ئذلا ملاغلا امأو

 ريد هنلارضغتساف اهنم جرخجي نآ هئافف ةلاثم الج و لط نم تارهم نب وعم لاقو هللا نيبو هنيبام

 بتكوهعداف ب رطم معن لاقوب رطفنالف رخ“الالاقف ثلاثىلا انحؤحأام هنحاصل امهدحأ لاف

 هرطخم نودعلا ف فورب نمو * هرزنمو ههحو انسحاب رعذ لوقب هبلا

 هريشم تنباو رازع تاك د انف نيودنلا كي يقل انرز

 هرمشتتو ى هن قاطت تعصأ 35 امو ءاعجؤلاو حدملا نم ىبدد لون هناحاف

 هرثك 5 باذا ديدح باب « ىلع عبملا مهردلا عاووا
 ىف ىذع لز ملف ةرم دادغإ ةنيدم لحد ابرصب نا لمقو * ه«تقو نم هملا راصف ةرذ هملا دشناف

 بتكي لزب ملف اهي وهف قي رطلا ىلا ظنت ةفرسشم ةد راح اذاف عيب رلا ةعيطق ىلا ىبهتنا ىتح اهلا

 اهرخ 1 ىو هثب اذ وكشب ةعقر امون اهنلا بكف هيب الف اهلا

 فاصقأ بملا ناف كلملا ىندن 3-3 ةلزنم بحلا ءارو ىيلعت له

 همااع ناسنا لك ئضرت مهارذلا لذب ن« ةلزتم محلا ءارو قيبح مع

 )|| اهل بارش ىلع ناقيدص عمتجا لاق ىلقيدص ىنئدح هتللظ» نم جرخي نأ توجو ةالص لك

 نع ىحاصاب ال دعت ملف

 ئدالا
 تامزلا ف هرمص ىل_ءانمعو

 ادعاسو

 دق اريثلا ثدلاب يا ملأ

 تدهانت

 اعارذ «_فمالغلا باثذ
 ادعاسو

 رهعاا ىف كلذ ناكو)

 نيثنُد اهنس مرا نملوالا

 تناكو ةثاّوسو نيعستو

 نيدس ثالث هكدلم ةدم

 ناكومانأ ة سنو نيرهشو
 هجر ند الغلا ءانذٌ نم

 هدعب كلم م لاعت هلا

 كلما ناطاسلا) هوخأ

 ندلا وايت دلارمدان( ردانلا

 تووالةروصاملا نيد
 سلاح و ىمحلاصلا ىنلالا

 عسبار ىكللار رس لع

 ثالث ةنسمرحم اريشع
 ققبف ةناوس ونيعسسلا و

 0 رأ 3 دس مرحلا ىلا كلملا

 هدعب ىلونو عاد م نيعستو

 نيدلانب ”ر(لداعلا كلما

 قفرك- اوى :روصاملا شك

 هيكس مرهلا رهشىلا كلملا

 ةثامسو نيعساو ثس

 َر وصنملاكلملاهدععب ( كلم -

 (نيجالنب ندإا ماسحأ)

 ثانااف ماقأ اوىروصنملا

 ةدس لوالاعبب رروخىلا

 ةثامسو نيعستوناك

 نمةعاج هيلعوج-ه3

 وهوةعجلا هل ملى ةيكس انا

 م 6 ةرطشلاب بعاي دعاف

 0 ,وعطقف 4 00 ل

 لاعت هللاىذذو ف و ءيشأ ا

 ىأرلا ق فنا مث هىهأه سف
 يصانلا بالما راض»ا يلع



 كلما. ناطلسلا هدإول

 هعمهبطخو ىلع ماعلا

 تاشوهو هسنملا هتكرداق

 هجرهسأ اح ىفوتف

 مركلا تامعش قىلاعتهنلا

 ةئاممسونينامو عبس ةنس

 نوناخد راعهتدن؟ لعد

 كلما نبادبعسلاي وز
 دنءانفدوروهشب رهاذلا

 رص هنيس ةيرب ف امهمأ
 فارولاحبارسللو ةرهاشلاو
 اهتمام هحدع ةدمصق همف

 هلوذ

 هلاجو هناطاسؤفعدقل
 افعتدق اممف كلم هذ

 هلاعفأ ف ينصت ىف برغأو

 ىلا

 بدرغلاا هبنع امانيور

 اهذصملا

 رودنملاك|ادعب كاما

 كلملا تعامل هذلو

 نيدلاحالسم ) فيشالا

 ةئدسةدعتلاىذ 8 ةلملخ

 دعب ةئاسمتسوزيئامعو عست

 روصنملا كلملاهدلاوذاقو

 ديعصلاىلاب رن هناقفتاو

 الف تامامجلاضراب لزنو
 و-هو رصعلا تقو ناك

 بئانةيلارضح هحورتب
 هعمواردس ريمإلا ةنطاسل ١
 اوطاحافءارمالانم ةعاج
 الو فدا ةعم نكيموهب

 هيلا ردابقهكملام نمدحأ

 فيسلاب هيرضو ار ديب

 ما من حاصتوو
 دير نم هللاقونيحالندلا

 هنن ريض هذهت وكس ْكإملا

 هب رض هفتكىلعهي رضو
 هوك رو ضرالاىلا!منم طقس

 رعشاحتبرط ةيربلا ف

01 

 ةالصلا هبياع لاقو نب رظنملا ن م كناف لاق نو* عم 0 ىلا ىنراظناف بر لاق سلا ودو قال ا

 ىلاعت هللا نان لاعت هنادمظع ىلا | اورطنت عوجلاب اهورهطو ناك هدب مكولق اونحأ ملستلاو

 زاج نم حرفي امنا لوقي هيلع ىلاعت هللا هجر نيم اصلا ضعب ناكو لاهم لفاغ لك ضغبب
 املو حرفي ن.يككحؤريس امهيأ ىلا ىرد» الورانلاو ةنجلا نيد ىع و م نمالاو طارصلا

 ىنا مانملا ف ىرأ ىنا ىنباب مالسلاو ةالصلا امهم ودمت اذينن ىلع ل.عام“ا هداول ليلخلا ميهاربا لاق

 ترمأام_ من:مولذ هيدبح نع مان نم ءازح اذه تنأآاب ليعام“ا هل لام ىرت اذام لق كذا

 ىلابللا نم هلما ت هلا هجر ىف ارادلا نعاس ون لاق ةحارلاو مونلا ةيلب و ةفآ لك سف عذاب
 || كلما ىدبني» مايتمابتإلا ل عوادلبا اوماننا نايعلس ابآاب لاقو هلحرب ىفزكو وف ت !ىناناق ىدرو نع

 لوقيأشنأ اليوط امونرمقلاىف كل تاف مق مونلا اذه ةرسح كردت ادغ مالعلا
 1 * داس ولا نع ىفاحت ىنج

 داقرلا. ةذلام ردن مل د انانملا ةركسنم فراخ نم
 ءامحلا اويحأ ءاكحلا ضع لاق بيبح نم ناكم قيضالو قن دص ىلا قب رط دعب ال نونلا وذ لاو

 نينمؤملا صخ متناويحلا ع. .ج نم ناسنالا هللا صح ىلع نب د لاق هذم نو.س) نم ةسلاعع

 ةَعمْه هيلع هللا ا اكد لاحر لح ورع لاف نيئمؤما نم لاجرلا مث سنالا عيجج نم

 تدجو (بعكنعإ) ةيلوجرلاد>نمج رن دقف قدصلا ناديم 00 ىدصلا لجرلا
 لراباملو ناوهلاو لذلاب هتبقاع ىريغ لأ مث ىلع لكون نم لاق لج وزع هللا نا بتكسلا ضعب ىف
 هبسلبع نم ئت جرخمال هناي معلل هدو لك ولا ىلع باق ادا معاوه لكوتلا وشر زانت
 ىح لاق جالا ف لوقنام ىشخاا باري ىنال لبق هرضو هعفن ىلعردقعن.ال هريغنأو هيردقو

 ةمك-لاليقهمأ ىلا بستن الوداد , داولا نا ةمكحلا ام (ليق نافل ىسفن نم غرفأ
 نوسلاو لاجلاو نسما تس عارلا اف ةأرملا ءامو لحرلا ءام نم نيءامملا نم قلت داولا نا هبف
 0 ناك ام نال اهلا بسنت الف هنع لوز' لب مودنال ددو مودن دق ءايشالاهذهو لاز ازهلاو

 قلنا نعلوزبال ءايسثالا هذه لثمو بصعلاو ىورعااو مظعلا تبني هناف لجرلا ءامامأوابرت
 بالل داولا بسب كلذلف هب رمعلا ةببلصلا هل الا هم ناك ام ىلا دلولا فيضأف امح مادام

 مهيسيل هنا هريقىف عضو اذاتيملا نا هترفحيف هبلدب نمو هلسغا نمو هلمحنم فرعيل تيملا نا
 تارس>وذمويل ةمابقلان !لاقو اهفتوعىتلا هبابيث ىف ثعبل ثنمانا اوفرصنا اذا مهلاعن قف
 ىوادي ناكو هلع ىرتسنلاهللا دبعزب لهسب ناك ريغ نازيم ىف كلام ىرت نأ تارسملا مافعأ ناو
 ل حج دا بينخا برش تسوداب لاعف كلذ ىف هلإ لمعف هسفنل وعدن الو ءاعدلاب اهتم سانلا

 ىناثلاوت كله هلاح ىلع الج ناريص وذ لوالا تدلك ةيدعو كابا لاف تدصأ نم م صاوملاا مه اربال

 ثلاثلاو هفرشل كنمكلذ قوس هنإو ك.لعده لضغلا ىر لءج قا هعم تقل امر

 ىنال بعك لاقو ناشئا باِم_الافو دجاو ةريشعلا ىفامنزاف ىوكرو قنك ىنطعا لوب نم
 : ةبواغ مهتو»» .د كف ىلاعت هللا بانك ىف ِكاذو ةرب رهولأ لاقف هتيب برع ملظي نم ةاروتلا ىف ة هر ره

 ىلصىنلا لاق لاق ىرعشالا ىسومونأ ىور و مقنلا لوأو مهلا ب بلس ىلا ئم يدا ملظلاو اوإط اع

 يرَقلا ذخأ اذا كيب رذخأ كلذكو ًارقو هتلغب د اذا ىتح ملاظلل ىلعل هللا نا سو هيلع هنا

 ٍدِهاح لاهو ةاصعلا نعلت اهماودو ضرالا تارش> نأ اوأءاو «ديدش - هذحخأ نا ةملاط هو

 هللا مهنجلب كئلوأ ىلاعت هلوك كلذق مدا ىبب ةاصع لجأ نم ماذه مئاعلا لو: ضرالا تعش اذا

 ناىّتح هللاو ىلب لاعف هفن الارضال حاطلا نا لود الجر ةرب رهوبأ عم“و نونعاللا مهنعلبو

 لاقمنأ لو هيلعهنلا ىلص ىنزلا نع هحخى (ملمىو رو) ماظلا لظب اهركوىفالازه توبتل ىرابجلا

1 



 كَ

 ىوذ دنع ىكؤي ناسحالا نال كلذ لبق نم ارش كييلع باح هناذ هت ريغفف كلعبنص عنصنال

 ىو*دب ريوهو «تعفنم باطت كناف سم! لدو ىصنالو لذارالاو ءالفلا دن جمدنب و لودالا

 كتنامأ ف نحت الف اهلع كن دنع هللا ةنامآ لرع ىزلساا قش مالك (نمو) كس ذاب هسغن

 أ نم 0مل تنك ناو ةشاشدلاب رارخالا قلت نال سرغلا ٍباتك (ى) هيصاعع

 متسدو لركس ىنرتو كباب قلغت نيكسمأب لود ليضفلا ناك مهطعاو هطاظفلاب مهاقلت

 0 هكودتص قف ئذإا ثارقلا نم ىقست الو كلعم نيذللا نيكلللا نم ىعتست الو ساننا

 رعش ةبفاش هيلع ىنخيال وهو هناعبس ليلجلا نم
 تبقر ىلع لق نكلو تول « لقت الف امون رهدلاتولحخام اذا
 بيغل هع هفخأم تاالو ةعاس لفُعب هلبا نيس الو

 مظب باذلا لع كنألا نشك (لاقو) جارخ بارحلا ىلع سبا كلل مالكلا ذهام الفاغاب *
 هنم انحرأو هل رفغا مهللا لأق الحر ىلةشنسا اذا هنع هلبا ىذر رز دوسسلا 0-6

 فيك لاق اينغ تحصأ دل هل ليقف راند لأ نينامثب ةئ واعأ ةعمش فارشالا ضع عابو

 ىدوعلاب تانشا نش م سلاو تءهتشاام ماعطلا نم لك لاقو لابعلا نم ةّمس ىلعو ان توك أ

 رابتخنالا لبق نيسعلا نال م. ادب شءتبايثلاب لم 2 رعشسانلا
 راجن م كلاب سانلا لاهل #* زخ باث راسأ أ سبل ولف

 ريصق ر ورسلا مون ءاشلا حو ءاسألا قاّموودعلا ككذو كولا مار كا :رأ كنارغال لاقيو
 تدذعاذادق دارلا ىلع لمالا رص[ ام لاثام ىو تدل ىلوح لالا رفسدلا باط رمقلا علط اذا

 نم نال هنم ىتمالس لاقرعلاىف تيأرام تعأام راخاا ّضءل لةرامثلا تباط نيعلا
 هسفن مضوي لعشلا تيل فنعلا لوذلا

 درا دبدحيىف برضت تاهم» »* دلاخ ةدمصعفف 1

 ىلع ملص سيل صيق ىأ ةرهاطاا با.ثلا ف ةرهاطظلا ةءورملا ايالبلا ىلعرم ص اءالقلا لك أ نم

 هتلك أ ماظعلا هسفن لعج نم ىبجلاب دوسالا ىضرب عوبللا (لاج رالب فوي.سلا عفن امو) نايرعلا
 هوجولا ءاهب بهذن ىنثملا ةعرس- اسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق ضارمالا عمت تيثلا بالكلا
 نم بطاخت الو كبذلك نم ثدهتالو كإَةَتس نمرزئال (نوطالنأ) نمؤملا ءاهم رع هاو رو

 هنودوعد موق هلع لخد لاق هنع هللا ىضر كلام نع سنأ نع ليوا'ا د.ح (نءو) كل مما

 50 هللا إم هللا لوسر تعم- ىناف ارسمكو لو انءاكال ىله هد راجل لاقذ هل ضرمىف

 قالخأ ن رق هنالارقس ىع» اغا رغسلا نا لمق ةنجلا قاع نم ىالخالا مزاكم لوآن

 ترف لاق ةدومحلاو ةمونخلا قالخالا نم ناسنا لك ىلع ىواعننام رهظ هنا هانعم لاحرلا
 هللا لوسر لول اع رك وعدت كناذ اريك ىلسف توعد اذا لاه اهعقرب تاازأ اذا اههجو نعةأرملا

 ىلسهّنلالوسز لاهو ّئِش هللا ىلع مظاعتيال هلاف ةبغزلا 0 اعد اذاو مو هيلع هللا ىلص
 ئ2 امذ سبل ارفص امهدرب نأ هملا هيدي دماذأ ديعلا نم ىح ب مركب رنا مو هيلع هللا

 ليضفلا لاقو هعرضت عمس ىتح هالتنا ادع هللا بحأ اذا سو هيا هلبا ىلص هللا لوسر لافو

 لاقوامهتيدامك فك ؟ةعاسرمءعلادعإ وقداسعبعلا دعب ىنرك ذا مدآ نما لاق لح وزع هللا نأ انا

 نأ ارغلا ماذا طابسا نب فسوب ناكو هملمع نيد ثالم ه3 تك ارقلال- رلا كا اذاىروثلا نايفس

 لوقو دلع لمع شل *: اذا لهح ىنأ نب ةمركع ناكو ةرم نيعبس ىنطنقن ل مهللا لوقي

 ءاكرلا مالك نءو (اروبد ' ل- هيلع نكو كنيع تكلم ام ىلع بضغتالا) ىلازغلا مامال]

 رس ءاعد باحأ دق لحو رع هلأ تاه ةلشغت نم معبأم ءاعدلا نم مدسحأأ عنكال ىبر مالك اذه

 متنيسخنو نامت ةنس نم
 رمل عملا لك م

 ىضاقلا بردي ةةوقاعلا
 نيعب راثتلا هرسك داعب

 ريبصعتلاب ْئتقدو تولع
 كلم مع ىلاعت هليا هجحر

 سربسب رهاظلا كلما هدعب
 1 زوك ذاارهشلاف

 كلملاف ره ساورصمملا

 نيعبسو تس هنس ىلا

 قدتسي تان ةئاجسو
 نمنب رشعلاوعباساا ىف
 (كللا) هداعب ىلولو مرش

 هكرب نيدلا رصان ديعسلا
 نامت ةتسرلا كلما دف
 هدعب كامو عل م نيعبسو

 (لداعلا كلا !) هوخأ

 ا لاا ا يتخلل
 عبسورع اريغص ناكو

 نا هتباين لو نينسس
 رثأ نيدلا ميسر وصنملا

 ىكرغلانو والت ىلاعأا
 ىقلالا ىمنلا ىملاصلا
 هيعم ءامالا هةتفلحو

 ةيطلاناف اعماركذو
 نيهحوب ةكسلاثب رضو
 كلملاّش ل هحو

 نووالَل هجو ويل العلا
 هدم كلذ ىلع لالا بق

 ل د ع
 كلااتاطانساا (كلملأب

 تحرش كاذو رودنملا
 ةثاجسو نيعبسو ناع هَ

 قون ناىلاءإملافرهعاو
 سداسؤف ىلاعت هللا هجر

 عست ةنسةدعقلا ىذ
 تناكذن ةثاق-»و نينامتو

 هنسةرسشعىدحاهتلود

 تاكو ره-أ ةعبرأو

 هنايح ىف كلاب دموعرف



 ازفنادملا ثلسو ٌرصم

 | قرصتنتناكو لاوءالاو

 0 رصم :ة22حلا »ىف

 نه4بتعتموى- منو
 ىتلاهتح وزيخام>الا

 نع نيدلار وت هدإو مأىه

 4 .واهقالطب هتمزلا ىح

 ثالملا كرت هنم ظرغلا نكع

 ماقأو ىوالارط انمىلالزنو
 نمهببلات* ءيقامأب انام

 هيف انو هيلع فلح

 ىلا علطف هظغنكحرو

 تدعأ رةتناكو ةعلقلا

 ماجا ل دو ِهِلَمَقَد نمهملا

 اهعمو هل اتا دفالمل

 مهذعب نخاف ماددش 0

 هاجت عوج وهبدتنأب

 ردلاو ةرهلا ٌتاَعَم اف

 ظلغاو هوكارت ام أ تلادق

 لاقولوقااف,عشعباسهل

 قس الهانكرت ىماهل

 ىفمهولتق مح ام انلءالو كيلع

 (ك د١ ر وك ذاع راثلا

 رودنملاكللاهدلو « هدلسعإ

 زعملا ثلا نب ىلع نيدلاررف
 ردلاةرس 6 * ىلعضبقو

 0 ىلا اهلخد و

 تالا تيقاسيقلاب

 تار

 مايادعب و ةعلَملا باب ىلع

 تناكف اهب ر' ىف تنفد
 نيئس عبس اك مةدم

 تام انأو رهشأ ةئالثالا
 كاللاهدلو هدعب كما ىلو

 ل ارو حلا
 حس ةيسلا ثالملا ىف ىو ىبف

 0 و

 س (رفلا كلا)
 ةنسلاهذهقرطق ندلا

 قبوهدع. كامو هافنو
 0 00000011100 اا حجج ةدعقلا 5ذرلاٌ للاى

 سالنالا ىلع ريصهدك ىلءري دي مل نمو سانال لع هسفنل لمعت م نمردقلك لهج هردق 0 نمو أ

 الو لمعلا هناف نم بدؤتال لالملا ثروت لاز بلاؤرتك ةمادنلا بترون مالكلا لوطو ةمالشلا داو <
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 من مو كل مل: له سفن م /نم يمر بتسريب فعلا سهل 7و داماس تأ نم ريد 1 2 نال |

 لزا الدش نم عسرلا عضا | عمضولا عفترااذا لضافالا !هلذارالاْ طم اذا :-بذ» 1! لدآ نع س١

 دوعولا فلو دوهعلاثكن ةءاندلا ىلثالد ن٠ لاذنالا ةاساةم نم ريش لالقالاة امم لذارالا ةلود
 نع ىنغت-ا نم كد واسم ظذعو 0 0 ىشا 0 الو كلر ر نكح, 0

 نمو هردق لح لاق« هىف ىدص نأ كلاعفأ ىف قذرلاو كلام ف قدصلاب كيءاع قيقر الب ىف قب قددصلا

 توكسلا لوط هدرش ا ئال ذفان مهس مالك او هدحنءأتال عطاق ى.سنا الاد مأ مت هلاعفأ ىف قذر

 باط مونلا رخآ نمو هماعط ذلك الارخأ نم همت تاسح هتمه تنسح نم لصالا هنأف نم لمد

 نسحأأ لجل ادرلا رقح هنود نم تاائنمو رهقهقوف ن«بلاغنم ربك الاراعلا ىه قاخلا ةلأسم همام
 لا رلاتادوم لالا مريخ ضارعالا هيوام لاملا ريح ةحاخلاتقو قذاوام ءاضسلا ريش ل طألا نم

 ودعلا ةباغ اهرشأو وح رملا لرد ءايشالا ىلحأ هلك أ.الام عماج ند ى مدعلا عم مرهلا ءايشالا رش
 كاسفن ىفدع5ت تملا مْزلا لم < ىلدجلا كل سفن دود عناا ىلإ زن ناسللا ةرثعو مدلقلاب لزن لحرلا ةرثع

 كب ويعنمرهظت امنا مالكلالوةفو كاباوامل- كر عفو انمك> كرد ةىفوالضاف كاهج ىفو القاع
 ءاسأ 0 كيلعونأ نم ىلع نعت الو كيلا 5 نءىلا ئىساال ن كس 'لودع ند كركر نطدام

 رغتغاف كبلا فنذأ اذاو رذتءاق تينذأ اذا ناكمالا منم.عنملا ىلءناءآنموناسحالا عنم ن حلا ىلع
 تاير اةءاعرن سدو !مانللاةداعو دوا ماركا ةداعزضفلا ناهر.ةرفغملاوىلدعاا ناس ةرذعملاف

 ةءورملا ىوذ ىلع لابقالاو ةعشلاو ةمصسلا مركىلع لدن ةمرملا ةباعرناذت آو رملا لهأىلءلبقأو
 رصنأ محلا هنردق هللا هبلس هماع لاطتسا نمو همر هللا هعنم هدبح محرب لنم ةمهلا فرش نعب رعد
 نيالا الوةهرلا عضومىف ةسبغرلا عضناللاق هنمح ريغ ىف رفاظلا نم ريخ هنيح ىف لاذتلا خالا نم

 نسحو هاضغبلا بجوت ةرضأاو هبحلا بوث ةعفنملا هبقع ىلع ريبدتلا باةنيف ةدشلا عضوم ىف

 ةعفرلابحوب عضاوت اونلاو ثدملا بجو ربكلاو ةدعامملا ب>وب قانا ةودوة دولا بحول قلذلا

 ار فك فوصل (لق) ةمالسلا بحول رذماو مذلا بجو لضمااو دا بحوب دوطاو
 نعاوفاحت ل سو هبلع هّنلا بص هللا لوسر لاق لاقاملا ر امنلا نم اهلعذ ءوس ىنعنم لاق ايندلا
 لاق رورسلا ام مهضعب لس هومرك اف موت م رك ىأ اذاو لاشحم عم : ملام ءو رمل ىوذ ةيودع

 ضع لاق ةيفاععلاو نمالا لاق رورساا ام اذدآ لاهو رب رمح 18 سيدان اير و ترمملو

 0 ةيوق الب باو تابن الب ضراك عرو الب معو راطمال, مب .ةكلدعع الب ريسمأ ءكملا

 قغنأ نم مه-ضعب لاق ملم الب ماعطك ءامح الب ةأ ماو ا 101 ءاض*.الب ىنغو رع الب

 | لا روق ققنأ ناو ازئلنبم ناك تلكم ام ىوذ قغن نأ نمو ىخسلا وهف بسكب ام لثم

 ودعلاو بساحبال بيبحلا نيفراعلا ضعن لاو نأ امب تيضر كل: اكف هتأفاك نا هيغسلاو« لمد
 ا الاسر هلق لمآ لع قلد را مالسلا هسلع ى.وم (لاقو) قذاوبال قفانملا هل بسحال

 هملع ىنلد براي لاه هركسام ىلع رعصتال تنأو كهرك ىف ٌقاضر ناهملا ىلاعت هللا ىحواف هب لسعأ

 لاقو بتكلا ةعلاطم نري هللا عم ةسلح مهضعب لاقو ٌكاَضَعِب كاضر ىف ئاضر ناف لأق

 ىتح مسهعم ماكشت الو توداق م-هفرعت ملف اموذ تسلاج اذا لاقو ءايرغلا دنع ىمالا بن تارع وح

 تارهم لاقاحن تجد نم ناق الاو ماكتف مهدنعام ىلع اعار لدنع ام تب دار اذاق مهلاح كل نيش

 فعضأ كاةع نركر الرو هلا لهأ ىميلف ع ْئش الب كك اوالا ةاضرص باط نم نوك# نا

 ةبلبل الا تكرت ام ةبرب ىف ةيلأ لاقو فقوتف ةيربلا ىف ةتورطم ةيلآ ى أر ثوح باعثلا لع نم



 توم ىلعلدب اذهتودفامح اذه ناك ناف ناسناتوم ىلع ديةموبلا توصتارح زلاو ةناهكسلا لأ

 | لودع كننمأب ىت> الم كت وكستال لاو ءاقدصأ هلنكي مءاوس هدنع سانلا ناك نم لاو ةموبلا

 ندرتال لاقو مئاهملاب هقحاف رسثلا نم ريخللا فرع: لنم لاو كلةيدص كنمأ.ال تنك اذا كبف يكف
 كلر كلظذح نأ ملءاو أفاكب ريشلاب رشلا لاقو اودع كل ريصيو الع كلنم ديفت يق اطحخ ىذ ىلع

 ةدحلا قجالالام سأر لاقو كرس متكن كريت نا بحت 5 لريغ رس رثك ؟ 4 لريغ ظغج نم ىلوأ

 بولا ىلا ىدمت ةمنلا لاكو لحلا هدئاتو تصلا 1 لام سأرو تذغلا هدئاقو

 ولو كلمحاضأ لاح ىف كي.داعأ هلا ىنارأ كنعلقن كيلا لقننءوُىلمث دقف كهحاو نمو ءاضغباا

 هلوسر سمأ ىلاعت هنن ١ ناف ةروُشأ ا نم لقاعلل دال دا ىععاف ىنعا أ ابا تللم راهنلا سم تع

 ا ىتحلاو-الاعبج رواش: ناكو ةرواشااي رمأ كلذ عمو هنم نطفأ دحأ ع نكي مو ةرواشملاب

 لقأ ءرملال مع ع 3 اذا هنع هيا ىضر ىلع لاق ةهروّدم نءورما تالهام هنع هللا ىذر ىلع لاو تببلا

 ع ىعملااذهىف ىل قفن :ادقو مالكلا
 ارثكم ناك ذا ءرملا قمحت نةبأو * همالك لق ءرملا لقع مت اذا

 ميص نب ىسع لاق ءاهفسلا نم امال لمقلاب كيلعو كتاقوأ عسيضتو كل مذغت ةاداعملاو كايا

 هنافارمتنمؤملاب ناف'ثأ كاناارمدع وحرب ال.ك ةذحاو هيقسلا نع اولمم-ا هيلع همالسو هللا تاولص

 ثسح نمكالذ أشأب ايئاو اريح نينمْؤملاب اونطمال كاوةال هلا هيلع وتل كاذ لحالو ةوادعلا نم
 رص الف لب وط لبللا لبق ىزارلا ذاعم نب ىبحي نع رق ظفحام لسق ةرب رسلا ءوسو ةينلا

 لك سياو مسهنم ديغتسستو خويشلام تغت نأ ىتبنيو كماث "اب هردكت الف ْئَطم رامنلاو كمانع
 قبال سانلالام ىفاعامط ناك اذا ملاعااو رّمتفا سانلا لامع ىنغسا نه ةمكملا قو كرد تافام

 مثلبلا ةرثكو خلبلا ةييكن م نابسنلا نأ لع است نوعيسس قنا ليق قملا لو#ب الو لعلا ةمزج 4
 اذاف كءلع ةرصو كل ةرم لود ايندلا لاقو لك الا ةرثك نم ءاما برع ةرثكو ءاملا برم ةرثك نم
 راح لاول ودء ن هب إبق نم ريخ ٌكيعبدص نم هب رمص لاؤو لة>اق كيلع ف اذإو نس تحلو

 ىف هيو ةيرغلا ىف تومل اند سيل ءاقدصالا رشعما, سر و ةاثيف لاقو ددعإ أ نم عفنأ بي رق
 هللا ىل_هد هللا لوسر (!لاقد) تاما عتيج نمديحاو ةرح الاكإ قبرالا نا كلذو قرذ نطولا

 هيدصد بنذب فزرلا مر ! لجرلا ناوربلا الارمعلا ىف ديزي الو ء ءاعدإا الاردبقلا درال ملسو هب هيلع

 دقورقغلاث روب بنكحلا اصو + ىزرلا نايرج تيس بنذا ب 6-4 را تا ثيدحلا اذ م تبث
 لاقو ٍمعلار ةذو رقفلا ثررت مونلا ةرثكورةغلا ثروت ةحدلا مون ذكو صاخ ثيدح هبق درو

 ىف اصومخل عن 0 قزرلااولزنتسا سو هملع هللا ىلص هنا لوسر

 ١" هك ىف رتفدلا نكي مل نم لبقو ل ”اقوأ عيضي و وذل رع قرت كلدنع 0

 ارعش هيءاسا همذكتس ئسملاو ةناسجات , ىزح< نسحملا هباق ىف ةمكحلا تنثت
 هلعاقوهامو هدقام همفكسس 5 كم عع هب زال ءرملا ع د

 نم دحأ لك ىدي نيد ماكنت ال لاقو عاغتنالا ثروت عامجسالا ه 0

 ٌكععم ام ناك ن اف مغمايلا مولعملا نم كَسفن ف اهرسقتو هبعو* ا هم عمدت نأ نود سانلا

 مورا نأ ىئين ذئامفيرثك اهعمام ناك ناو كلم هب لضغب ىذلا ئيشلا كل سغنىف لصحو كيا

 لذنأ متدلاب مثشلا قلانل ناوالزب كا جالا ناك نالاقو دي زو لدنعامىلعهيلضغي ىذلائتلاةداز

 ربصلا بطعلل الوراهال الف )| مولت تنآو ارذع هللعل) لا هحالاب مشلا ىلا ىذلا ود م ركلاو

 أطب ؟باوجلا ىلا عرم» نم دارملا مدع داقرلا مز نم دياكملا هتهنن هودع نعمان نمو هلل. >النم ةليح
 أ لك ييضه سم أ سيض نمو هتلود تلاز هتلغغتلاط نمهريمدت مدقتهربب در خ أت نمباوصلا نع

 هولئقوهوغبشقرصلا ف هسغن
 هللاهجر تاس رعلاف

 اليتقاقي رغاقي رح ىلاعت
 ني نثالا مون ىفكإذو
 نه نير شعلاو سداسلا

 نيعبرأو نام ةنس مرحب هش
 ىضاقلا(لاق) ةئاعسو

 لفن دج انيدلا باهش

 دعب مث ىلاعتدلنا هج .رمتلا

 اوكلموءامالاقغتاكلذ

 هيرس ليلخ مآردلاةرعم
 اهل اوفلحو حاصلا كمملا

 عيج اهل اوفلق- او
 ةيماشلاوةبرمصملاركاسعلا

 نيدلاز ارعريمالا اوءترو
 كنان | ىناكرثلا كسا

 تحوز , امنا 0 اعلا

 كس أنيدلارع ريمالا
 لول اكو روكحزإملا
 حاصلا كإ لا اهجوز
 كلما نماهسغن تعلخو

 رهشرخا فهيلا هتلسو
 ةئسسلا٠ نرخ " الاعر

 ةدم تناكتف ةروكذملا
 بعلتفروهشة ثالث اهتكلع
 كيب نيدلازع ريالا
 كللابروك ذم فائرثلا
 نم كلاب لقّةساو زعملا

 (ناكشإ) روك لارا
 ىبفكرتلا نمل منملوأ
 لوالا عسر ره ىلا كلملا ىف

 ل ءاهسونيسجتو سجن ةذس

 تاكو ماجلا

 ا
 بحاصْو وا نيدلاردب تنب

 كلذ غلبف ه«بسقتل ل صوملا

 تريغتشربلاة رج هتحوز

 اذا هاعوهربغتو هيلع

 نع تناك اهنال اههركو
 هتكلمىنلا اههنأب هيلع



 رامنأو ضع ىلع اهضغب
 نم اني رابك ةدراح
 انع باع مم ةعاس كلذ

 ا
 ىتناالا لوالا نم هسلع
 صمالا كلذ هد و ردتصتبكا

 ةغيفح نسف فاكس معلا
 هلال 2 ناكل لو

 ىماهععكا تنك ىلا

 الوأ

 ((عبارلابابلا )
 انالومنوكص ناسف

 ىلا.عت هللازعأ ناطاسلا

 ساج نسم عباس ٠ راض

 هنوذانم نال اربرس ىلع

 0-3 كلملاىفلو نمرك دو

 كاو مهل ود لوأ نم كتل
 ليبس ىلع اذه انموب
 رخ (لوذأ) راصتخالا

 برنأ ىتب نمر صمالوام
 تءماشنارول مظعملا كلما

 تناكو برب حلاصااكملا
 يعم :واردأ هتكتلعتدم

 ثيل اناكو ل تق مئام هول

 نمرود امل هناوإ:ةىف

 تومدعب فدك نصح

 لةتساو حلاصلا كلم اهذلاو
 داعباىفذدخريضم ىف كلاب

 بي رقتو هيأ كيل ام
 هعماولط و نيذلاه كلام

 عمجاكلذدنعف قرشلاىلا
 هك ملام نمةعانج

 اولدخدو هل:ةىلع اوةفتاو

 ف دومسلا مهيديأف و هيلع

 جربملا ممم برهفةدرحت
 قاغو تم فناكب شخ
 رانلا همق اومرف هيأب هيلع

 حيربلا نمي رفن هوةرحاق

 هوكردافرعلا ىلاب رهو

 ىرف فويسلاب هرلرضو
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 00 اا ااا يب اس ا سسساساس

 وكف «دسغن نع قدصأ هناف هيف ام رثك اب ادحأ حدتال هدهج رادّقع اهلاو ز نمز ركن و هتمعت
 ىأ ليقو ىردال ثنأو اريث هعبط نم قرس ُكعبط نافارب رشلا تعصتال كل اضن هانا هتدزام
 قالضف دادزب ناب لاق هودع نم ناسنالا ممتن مب لبقو ملعلا فالح ىلع لمعلا لاق بعأ رومالا
 (ىصوو) ةبحلاو لضفلا كلذب عم هناف ةارادملا ىلا لهاجلا قيس نا ماءال بني لاقو هسفن
 مالا هنعداوتب ىذلاريغصلا ىمالاب نواهتتال كنتنيدم لهأ ىلع ةساررلا لمنال لالخ رشعب هءاعكأ

 فاصتنال لربغ ةطقس حرفتال ةيلغلا ناعزانتب نيسيئر كلزنمىف عمجتال نابضغلا حالتال ريبكلا
 ريس كلزم ف لذا |سرغتالباوصع ونب سانلا نم أطخلاا لوقا كرية نمأط نم كعذ:الرغلفلا دنع
 اريغص نرقحال (لاقو) ارح لازت الو لرهد لست كناف كراسا نع قملا ريصو كننيع نع لمعلا

 كل .ةنمرثك ١ ةلأسا!ىفكسفن ىلع كغ نكيلف هّمْسقلا ْئش نع تعنم اذا لاقو ةدانزلا لح
 كلو دعىلع كريب دن ممل فود نكيل لاقو هسفن نم ناسنالا ىحتس» نا ةءورملا ةناغ لاقو عاملا ىلع
 ءأدبالب كلأس نأ هقحتسم ىلا ريما لعفب رظتنئال لاقو كيلع كلودعريبدت نم كفو نمرثكأ
 لاقوهنم داراالو هذع لأس الاع هرايدخاو هعفشالا ه3 همالك هرثك نيش لحرلا ةساسد لاقوهن

 تنغلا عرسال نوطالفأ مالكح نماشبأو ةريغتم ءايسشالا ناف لعفا مث ملكت مث ارا مر كف
 نا ىلتبملا نعأ دغ نود ضرءبام ىردنال كناف دغ ىلا جاتحلا لانا خوال ةداعااب كتيلعطاستمف
 قبن انهه لوقلا, ةمكحلا ناف لعفلاب و لب طقف لوقلاب كح نكتال ءالتبا ئسلا هلع نكمل

 مثالاب تذذتلا ناو بي ريلاو لوزب بعتلا نائريلاف ثبعت نا .تةرخ“.الالاعف لعفلاب ةمكحلاو |

 الوودعالو قيدص هيففرعنال ناكم ىلا كهاذ كنا ركذاو كل امزال مالا قبب و لوزت ةذالا كاف
 ندا ةيفنحلا ند (لاق ديبعلاوىلاوملا ىوتس هيف ىذلا ناكملا ف هرعاو انهه ادحأ صد

 رعاشلالاق احرف هلهللا لع ىد أدب هنريتناعم نك دال نم فورءااب رماعنم نم مكع

 ديهتقادص نمام هلاودع * ىربنأر ملا ىلءابندلادكت نءو
 ليغمء انى كج ادهع دوهع اعاكن ادعو دعو نم و نيد ةدعلا مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 مايأ ةثالثدعب هيلادامفهدعوىمسأو ناسنالا كلذ ىضف ناكميف هرظتني نأ اناسنا دعو مالسلا هيلع
 هلالسج لج هللا جدمو لجرلا بحمتف ناكملا كلذفف رظتني مالا ه لع لمءمءاو رثك وأ
 نيلسرملاو ءايدنالا عيج ىلعو هيلعهتلا تاولص ادن الوسر ناكو دعولا اًمداص ناك هنا لاف ليعما
 دعباللوقي نمماظلاامناولط اف ةيواطم ةجاحىفال لاق نم ودعلاوأ دوسملا ر واستنأ (رذحا)
 اة ١ أم هص لقأ منملا تاو ليلقلا كئاطعا نم خسنال نامزلا دب هلع تدع تاو رح رولا 8

 ثممه اذالاو هنأ لو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور (دقو) ك.ةيدص هي ربخت الف كودع نع

 ا صا نم ءاكللاض عب لاقدوو هنعهتنأف امغ ناكناو هضماف ادشر ناكثاف هتبقاع ريددف ىهاب

 هبأع ند ُ الف هياعم فرع نم ءايدالا ضب لاقو هننامأ هنك غلب هدح ىلع نمو هيداعأ فن مغرأ

 هبحاص نأالا تابس حارملا امنا زب زعلا دبع نب رمع لاقو هلزهرثك هإةع لقنم ءاغلبلا ضعب لاقو
 ىأرف دادغب ئنارعا (لخد) رذالو قب: الف توعد اذاوريض>ام مدقف تدصق اذااولاقو كله:

 ةوسفان فأ لاقف ان نا ثبل اذ هلك او هنم ىرتشاف هدحرتساو هخرظتساف ل_فغلا اهقوسفف

 لماك و شبعلا بيطب قالحخالا ة«ب ورودصل اىف ةدوملا مود ةماكلا نيل و لفسأ قد رطلا هلاض

 مدخ ست قفرل اي راصنالارثكت محل ابردقلا مظعي قطنملا ةباصاب ةربهلا ةلالح تعدلا نسحت رورسلا

 سانلا نيد عضال هسه فرع نم الدم نأك ناوزيزع داوجلا امنع اك ناو لياذ ليغلا بواقلا

 نيلي نبللا مااكللا ب ركىدعم نب ورع لاق بعت قرطن الام لج نم ثمهلا مزلاف يدالا كتاف اذا
 لوقت ر رخلا نم ملأ ىلاب ولعلا نش نسشألا مالكسلا و رذصلا نم ىسقأ ىتلا ب ول#قلا

 لها

١ 

ْ 
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 اهنذ لخاد/اواهق لوةدإاتلطي اهنم جب راولا ناف ةكيشلا ف كلم-لل ضرعدام كل ضرعب نأرذحا
 ناف ةشحو باّدعلا لوطو ةقرف بادعلا ل هل قيد ص ىلا مهطعي بتك « اهتم حجو رخلاا بلطت

 ْ ةناضىف ناك طارةس نأ ىك>و اهلع ةأفاكملاب كلسفن نم تدضر ملف ةءاسالا ىلع ىنمْذ تنك

 غدت نا طارةس لاق هّمب وةعف غلابت نأ بحي رادلا بحاصل مهضعب لاّمف ماعطلاب مالغلا أطراف

 توكسلااهيدب نيد ل قو ُكسفن داسغب ادبع ملص نأ نم ريخ كري داسغب كفن ملصتف هتلز نع
 امأو هب ماك-تبام ىردي نمل كلذ ضرعي سال لاقف أطخلا هيف عقب ريثكلا مالكا نال ءرملل ملسأ
 لأست نأ لاق لاؤ ا بدأام ثلق يطخن اربستكوأ السلق ماكتب ناوهف لوةبام ىردنال نم
 قاكرتلا ىبوانةو ولا | رم تركو :ذاز 7 لات: لهأتستال نم لأنالو لاؤسلا تقو ىارتو كاتحاح است لع ودب لم
 ثغتليوهوابر اهاعجاو | يودي تاس رو نبك رض نم ل نأ قعاصو هيف هكراشت الق هتلع دعوت ارك وا ت1

 كلارا 2 ظا اع ىتحهملا !| ٠ ار يو و دلل ع ِِء 1 2
 ق انءارئشل اانرلا لصو 0 5 : 0 1 3 , 9 هناوخا ىحاوو هءاقدص] ىداصا نإ ودع ىلع هب ن عم تنام لضفأ اولاقو سدأ ءوسو هم

 ىييطعتامو ئملختوخ ورث
 دقشلاداذا اووح

 هفتكدنع نم عمت ءاذكا

 ىن رث_لاا ديف ثءقدو
 كلذ نائرتلا ناءالف
 دملا يو وه سم فرب

 عح رق برهو فاخو

 هديسديلا ذحأو ٍ لا

 دحأ لك هديت الف كسفنىف ناك امو مهم راق نم ىلا ةنوستم مم وبع نأف رارشالا بنحت لاقو

 عفناو» را سكت ال ىدأ هناف هذعتمتلا مزلاونابضغ لواقتالو بدالاباطىف رصةثالو س.علا رذحاو
 ئرما لك اضذعاف اهحتافم ةنسلالاو اهلافقأ هافشلاو رارسالا ةمعوأ بوللةلا لاو هنيكستىف

 هر وج ىلع هتر وشم نم فقث كناق هريثةساف لجرلا عبط فرعت نأ تدرأ اذا هرس هاعو حاتم
 ئضلاقف ملعملاا يأ كبضغدام لاقف ابضغم 7 ارذامول نوطالفأ ىلع لدووطسرأ هرشوهريخو هلذعو

 لك ىلع مارح ةمكسلا ف بوةكمرانءدنء كلام لاق نبال ةقثلاوامسرأ لاقف كنع ةَقثلا هب ىنربخأ
 هعمل قفت امللذ نفلاق || اضأ هو ائزلا دو وهف هذاتسا نم قنا نم دلاخ نب دمحم لاق قحلا لوق» نأ مهردلا ب باق
 ان؟هعمثحرخ ا كلذو || هتعاط هيلع لقثت مل ةقيقحلاب هللا بحأ نم ليق دقو هريغ ديدجيف هنم نسحأ هقلخىف ناسنالا

 ةذمالتلا نم ةءامججو || ةعضف لهاجلا عافترا ليقو هتجرد نع اهعضالو هردق وف هسفن عفربال نأ لقاعلل ىثبني لبقو

 قشمدب جرسفلانابنم || فولالا قيدصلا عاببال ةيارغلاب اولك-نالو ةدوملاب اوب راقث (ةدعاس نب سقإ) بولصملا عافتراك
 نميرسقلا نمن انسسف || لج اهعم ةيبارعا ةد راج ىراغسأ شعب ثيأر لاق هنأ هخاشم ضعب نع ىنطعلا ىكح فولالاب

 ىرحأ ريبكلا تاد_لا || ةيراجاب اهل تلق تلو و للا تكرتف تن_حأ تلق اراشد اذكب تلاق مب اسهل تلقف هعست
 لع 0 عا 1 لكلا كرت ناس>الا ناو ناصقنلاال ناس>الا تلاسامتا ةكحاض تلاتذ صقنلاو نُملا ىذخ

 خشااموهيئاحعوءاروسلا لإ ليقاهقلطاملا هتج وز رتس كتهباللقاعلالاق اهتم لءوسام ليقف هتحوز قءلطت مهضعب دارأو
 وهو لوطلادبلا نماهق || لئاسلا اوطعا مل-بو هيلع هللا ىل_ص ىنلا لاقو ةينحأ تراص نهف مالكللو ىلام لاق اهتةلط مل

 اعألاقو الياق ىمشذ مس نوصنو هذع كلفن نوصتق مثل اماو هنوصتف رك اما بلاط درز وحال لدقو سرف ىلع ءاحولو

 اذهوأقشمدن_سحأ [|| ىلضفك فرعدال نم ىلعربلاب اونأ فرع نملضف نا مل- هيلع هنلا ىلصىنلا لاق هدر نع كههحو
 نماذافانرظنفلاقم ضوملا || لاف وح وهنلا مرك ىلعولا امهةخاف كامأ عماجأ ىنا مونلاف تبرر" آل لجر لاق ىتمأ ىلع
 قشسا وح قرشلا ةهح دحاو تددف انزلاو ىنغلا عج اام بدسملا نب لالعسسم لاق ةداح ةثام هلط دلحاو سلا ىف هنأ

 نماهشعب ةمنادتمةبلاع ريكق لك ان نأ ند هيلع هلبا ءجردي زب ىاال لف د>او ثدد 2 نآرقلا ةدالتو ةقافلا عمجا امو

 ن-هىهو ةئيذم شعب | لاقد) دوسالا ىسني فيكم باكلا مطل مهرد فال ةرسثع هتعيقاسرف ثيع العوز ع هللا نا لاقو
 ةفرخ من وك لش يضحأ اهب داع مهغنمو تك نعذلاو قطنلاب ناوبحلا ميج ىلع ناسنالا فرش اغا( نو'الفأ

 اهب وفوقسلاوناطرحلا | ئشلاو كناوحخا لعمل: ملام هلمعت ىذلا ئمثلا كمحج ريغفف هنأالا كبل ةكهباف ناك نم كلةيدص
 كيبابشو رابكت اقاط || د-أ هياع كثحي نأربغ نم بجاولا لعفت نأ ىتينيو هلعفتال نأ ىتيني هيلع انمدن هانلعف اذا ىذلا
 عاوفأ ن-هاع ءا. تاه ىلار ظن ماعلا ىف سلا لم را دلا ىف بهذلا منام 50 كدذع نأ ريغ نم بالام لعف نم منتو

 نولثمر م ةشقالاو ىلا || ضف قى ءرملا ءانخعا ماعم زرحتو هتهصن ليقت الذ سانلا راضم نم لحد كاف كيلا مصتنملا

 فام تاوصأو امندلا ىف طيضد و مهتنام“ فاو اجزهيق هيوبع هدلا كودي منال هناوحخا نم هل مفنأ اوناك اعر تافوالا

 3 -ع 8| ||| تت تتزتززتز]|]|”|”|]|زططرض_ للا ب ت-- ١١

 ةتادراعماو يخالبمو (ةالم د )

 اهعباسإل ربغالال لم مهدي

 نم ميهاربا نب ريكا ىكح

 ىدرورهسا | نع لضفلا ىلأ

 فرعن ناك هنا اضيأ اذه
 كلذف هلوءامجلا مع

 لق_علاءار ونمدراوخ ||



 هتنوثموحرأ الهتادنعاو

 لال او مارك ادبعت نكمل

 هل+ؤأ لعج نعىنيد نودأ
 لاعحاب ماوق ادع اذا

 ىذاقلا ىكح (اهسداس)

 ناك نب نذلا شم

 نيدلاباهشنا همم راف
 لوتقملا ىدرو اروسلا

 لوصدأف اعراب تاك باع

 ىف هنامز لها دح وأ هقفلا

 تاكو ةيفسلفلا مواعلا

 ىكحولاق ءايوسأا فرعي
 هنا معلا ءاهقن ضع هنع

 او-رخدقو هت ق ناك

 لاقهسورزملا قشمدنم

 نولاّقلا ىلا: ا_صوالق
 لحر عم منغ ع-يطفانيقل

 خال تاقف ىناك رت
 هده نمددرت انال اوما

 ىملاقف هلك اناسأو منغلا

 اه ودك وه ارد ةرشع

 ناكو مءسأراماورتشاو

 نماش رتشاف ىنكرت كانه
 مهاردلاب سآرلا فاكرتلا

 لاقو هلق فران هلت انيشمو

 رغط؟ اوذحتو سآرلا اذدؤ
 فرعام اذه ناف هنم

 هاباو نةماذل واف كعمل

 ةصقلا خْشااف عالق
 سارلا مثنأ ١ ودحانالاق

 دافم كداانزد 1 ما
 نكن انمدَقَتف همض راو

 ثدصف» مشلا قاو
 الفهبلتتيطبو هعم
 جشلاهك َر الم اقان دعب

 نم رغلا قبو اانعشو
 ودو جدو هفاد ىشع

 هناىارالف هملاتذتلءال

 ىلع ضدق وهقلو هماكب ال

 فيك لاو ىريسلا هدب

48 

 ىد>ةوهشووهفزيلا ىلع داز امنولوةب اولاكو اهوبئالذاهومتبلط ناواهوباطت الف اهومتلك ؟ ناذ
 نا هل اولاةف لك أبف ماعطلا نم تاينطلا هبلا ىدمت هماع هللا ةجر ىتركلا فورغم ناكو للا
 رادفبفيض انآ امنا ةفرعملا ىنتطدإ انأو عرولا هضبق ارمثب نأ نا لاقف اذهنم 1ك أال ارمّدب
 هللا ةجر م»دأ نب مهاربا مذد ريذتلاو ضارتعالالو ىلام تريص ىنعوج ناو تاك ١ ىنمعطأ نا ىالوم
 اذهب قدءاابأاب لاقف ىراوح ازيخو السءوادب ز اذهم اما ذدن لاقو مهارد هناودنا ضعب ىلا هيلع

 قىداصلار فعجل املاح رلارعضانريصاندقذ اذاو لاجرلا لك ؟ انلك ؟ اندح و اذا انا كلي و لاذ هلك
 ىلاىفس> وح نم ىلع مسهلقثأو ةمقل مهمظعأو الك أ مهرثك أىلا ناودلا بحأ هذع هنا ىطر

 مالسلاو ةالصلاهءلع لاقو هزنم ىف هلك  ةدوحب هيحال لحرلا ةبع نييثت لاقو لك الا ىف هدقفت
 اههضةلحر اهارب الو الحر ىرتال نأ تلاقف ةأرملل ريخ ئش ىأ ةينباي مالسلا اهملع ةمطاغل امون
 لدم لا, نم ريم هينذب فرادعم كتحاض ىلثلا روم لاقو ضعب نم اهضعب ةب رذ لاقو هسيلا

 نم متيأر اذا هينبل ةورع لاق *« ةعلذ سلع هناف هيحاص كردص ناو ساحجلا ردو كلانا هير ىلع

 اًنملكف هوعشفموقب مالسلاهءلدىسع صويتاودخأ هدنءاهل نأ اولعاو هورذحاف ءوس هلش لحجر
 مهي رغأ كن“ اك ىتح اربخ مهتدز ارش كوداز املك نيد راولا نم دحاو هلاّقف اريخ لاق ارش اولاق
 ناكنم هابقشالا قشأن املس وبأ لاو « ءدنع اسم ىطع» ناسن الك لاقف كمش ىلع مهثحتو كسفنب
 بأد هنأق لللا مامقت مكيلع لسد هلعهللا ىلص هللا لوسر لاق «رودسم بيعو روشنم ءانث هل

 ءادلإ ةدرطمو تاثنسال ريفكستو مثالا نعةامجنمو ىلاعت هللا ىلا ةبرق ليلا مايق ناو عك-ابق نيملاصلا

 هاطعن ىتح هب ولأ دنع ىكيب أيش دارأ اذا ىصلا لثم نك هيلعهتلا ةجر ىرسلا لاق « دسإلا نها
 0 لولا كانه تلي لام ىف لئاتلاو هللا ىلا اهدداز كلباف وم نم تفحتو أ م قف تعمط اذاف
 ةسشحافلا ركذ لهس لاق « مئانفتافةيتسا اذا نأ لبق اكو راهنلاب لاطب لمللاب ةفيح لدق اك
 تليق مل هل ليقف هلبقف مصالا متاح ىلا أش ىلا ماصع هج و لدق هريغ نم اهلعفك فراعلا نم
 لجو لاق هلذ ىلع ذو ئزرع ىلعهزع نرتداف هلذو ىزعهدر ىفو هزعو ىلذ هذحخنأ ىف تدح و لاق
 رالا لهأ نم تنك ناو تاقام ىنرضن نلذ ةذولا لهأ نم تنك نا ىعشلا لاقذ قسافاب عال

 ةمافعىلا رظناو ةءدهلا هلو ىلا رظنتال هثاماوأ ضعب ىلا ىلاعت هللا وأ لبق دي تلق امم رست اناف

 ىلع ةوقلاىوقأ ءاكسللا ضعب لاف اهم هتهجاو نم ءابربك ىلا رظناو ةئيطخنارغدىلاراقنت الوأ دهم
 لبق اهحاص اهملع داسحال ةمعل فرعأ ىقارهج زب لاق اهلد7و 212 بودع ىمهع تأ كلودع

 افريش فرعأو لاق ربكتلا لاق ىه امو لق امحاص م>ربال ةيلب فرعأ لاقو عضاوتلا لاق ىهامو

 باع نمو هعئر دق اهسفس باع نم خا لاقو تدأ الب بدإلا لاقوه امو لبق ا كد م درفأ اذا

 ىلسص ىنلارم (لاقإ) هش غتالف كرس هن -ةسننأ تحت>ا نم رخآ لاقو هسفن عضو دقف اع رك

 هللا لوسر لاسقف ثببلا اذه ةمرح كلأسأ لوب وهو ةبعكل اراتسأب قلعتم لجرت ملسو هيلع هللا
 لاذ ثيبلاةمرح نم هللا دنع مظعأ نمؤملا ةمرح ناف كمر لس هللا ديعاب ملسو هيلع هللا ىلص
 ريثك ىري*ن او ريثك ىتيذام ناو اريثك الام ىل نا لاق كينذ امو لاق ابظع اءنذ ىل ناهللا لوسرأب

 هللا ىلصهّنلا لوسر لاعف ىسه>و نم حرت ران ةلعش ناكل ىام نم أيش ىتلأس اذا لحرلا نكاو
 ماع فلأ تيلصو ماع لأ تءدول هديب ىسفن ىذلاو كرانب ىنةرحتال قسافاب ىنع مث ملسو هيلع
 تامالا نمةواذعدسلاو رانلا ىف رفكتلاو رفكسلا نممْوللانأ تملءامأ رانلا ىف هللا كبك "ال اميما ثم مث
 الفلئاس لأساذا مسيو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقو هنعهللا ىضر سابع نبا هاور ةذملا ف نامعالاو
 نم مكيتأيدق هنافليجةربوأ ريس لذبب وأ راقوب هيلع اودر ئابنم غرشي ىت>هتلأسم هياء اوعادت
 لام 2 وزتلا ىف لح رريشتساو ىلا. هللا ملوخ اهف مجعيتص فيكر ظن ناج الو سناب سدأ ع

 يت 22 2 222522 يا

 ردجا
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 ىقهطب راواطست ىلحر 2

 كلذ همالغ لعفف دنولا 7 ماعطلاب للا لاما لخلارثس ماعطلاب ءازسلا ءاكللا ضعبلاق بدالا نم بدالا لهأ عما

 للز لامت>١ ةءورملا ىرسلا لاق ماعطلا ماعطا ىف اهنم ةعسن ءازحأ ةرشع ءاضسلاو لاملاب ءاكلا

 سانلا قدأو هما عدن مل اماعط لك 3 لسحر ةمطاب ساماا ىدأ هللا دبع نن ركب لاق تاونخالا

 لد رتامطا 1 سائلا قآو انهه لد هللاقف انهه دعقا لزنملا تحاص ه لاق لحر نيتمطلب

 سانلا نع ضابقنالا هنع هللا ىذر ىفاشلا مامالا (لاق) انعم لكو لاعت لزنملا تحاصل لاق

 ىنارادلا (لاق) طسنملاوضيقنملا نيب نكف ءوسلا ءانرقل ةيلح مهعلا طاسنالاو ةوادعلل ةيسكم
 هللا ىفاخأ اهطعأ امهرد نورشءعا ىلع لاق قاخ ابل داق ةمقللا ىناوخا نم 00 قا

 دق اهناك ءلؤلع عيت نع تردص تح رأ نيكاسملا ىلع مهرد ةئاع ىدصتأ نأ ىلا بحأ
 رصريق لاقو ارارم تاقام ىلع تمدن دقو لفأ ملام ىلع مدنا كرك لت ةدحاو سوق نع ثممر

 اذاو اهتكءلم ةماكتلاب ماكل "ملاذا نيصلا كلم لاقو تلقام در ىلع ىنمردةأ لقأ ملام لوق ىلعانأ

 هعفنت مل عفرت /ناو هترض تعفر نا ةداك-لاب ملكتي نمل تبع دنهلا كلم لاو ىنتكام تملك

 (بوتكم تزي ىذ فيس ىف:دجو هلا درو)

 هع ىلعرب داقملا ىرحت 535 معا مع قرع 0

 هشدن ع نع تلد لع ضرحاو * هل ىليسسّتفرم ملا شنتال

 هقدر واطلسلا سكش .هلرط اهل ردها فاش
 26 :ركق س كلا سار تحردأ 5 ىلكلا مح م 00 اذا

 ريقد ل ناوثبم ى عالا صد ماد تاو موديل مظلاورع ماد ناو موذيال لدعلا ىرسك ف سسفو

 واو لوتقملتاق لك مهلوةوهو حدق لثم (ءاكحلاورباكاللو) رك ذبل اركذ ادإو فاي مل نمو

 هثحو ز لضف نم راصنالاو نيرحاهملا رشاعماب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (لاق) نيح دعب
 هنت لفاونااو ضئارفلا نم ىعي الدع الو اقرص هن ل ةنعل هبلعذ لآ ع

 31 اههند وسو هبحاص ىلا امهر مستو اًهاصتن نالسملا ىلا اذا (يداف) نيلئاغلا

 4 ةءطخ قجالا ه>و ىلا رطنلا ىروثلا لاق ارسشد امهتسحأو هم -اصد اههشدال توعستو ةعس ةجحر

 هع ءالذ لا ضعي ىكش هتناشهيسند نم م نك منا بوثلاف ةءقراك بحاصلا رخآ ا لاقو ةدوتكم

 اضيأ تساو أبسش هلامنم ىطعنال ىذ!اود ليخلان ال ليخي تنأام ممكلا لاقف ءإكسملا ضءب ىلا
 نعت كد الدوخلاةد انف كلن كاوهضع كسعو هلام صعب ىطعت ىذلاوه طسوتملا نال دولا طسوتع

 ضعينمتشج لوقي يرغلا ميلسابأ تعم دجلأ نب نيسحلا لاق هثراول هلك هعدب هنأ ىنعت هلك كلام
 لافو ىلا هسار رالا مذ رد نيد رض هسأر تدرضف قد رطلا نع ىنددح لعف راج ىلع تادليلا

 0 لاقموغي امال كملي تلق نيسحلا لاق برضت اذوه كغامد ىلع امتاف برضا رضاىل
 نبا لاق يام لك اهنم جرذف عبق لك اهنف حرطب ضرالا لثم ىفوصلا لثم دينجلا لاق املك أو
 لوق» [ثنأو ىتمربلا دلانب يي قيرط ىلع لحر فدو لوقي نأ تعم» ىرابنالا

 ليس عميفشلا درا
 فلآ مول لك هيطعي ناك-ذ ىلأب , مزلا لاقذ لامعوذ لهم لح ر انآ لاق كتجاسام لاقو حي هل فةوذ

 فلآ موب لك هتيطءال ىوم مول ىلا مانأو حب لاف باو لجرلا ىتتسار يشلا دعب تاك الف مهرد

 هملظن كلرتلاب قع هوعخرأ لاف معا الا العرق هل اولاق اذا هملع هللا ه هجر مهدآ 3 , مهاربا تاك مهرد

 د رس ب هتكرت ىلع ئش الغاذاو

 لاقو اهمايقو ةنس مايص نم تاقلل معن ؟ سفنلا تاوهش نم ةوهش كرت ىناراذلا ناهلسو؟ لاق

 تاوهشلا اولك انال هيايضصال لوعي مهضعإ ناكو هإمل مايك نمىلا بحأ ةمقل كاشع نم رنأ نال

 سلو * هريغ ئنثال هتلا كيلا ىمفش

 ءاردالا ضعب

 مدقابلوةب د وه»وأ_زعيسق

 ةياغاب للعلا ةلعابلزالا
 تاقول_لا عئاصاي ل مالا
 فانت ادوسوملاد>ومو
 كفنكو ما ربالىذلا كزع

 فويضااماشدال ىذإا

 مث زولارب رولا فويشلا
 ,اذاووهفتالتاماكركذ

 اهنءلئسف ةوظعودهم

 ىلءتعقو رادلال مذ

 اهءاوناكن يذلا فويخلا

 عولط دنعونيسجللاتاتقف
 نم ةقاطب تعقوس عدلا
 الرئاط حان ىل_ءباح

 ةود_ةذ ئشلااوعزت

 لاقرب زولا ىلع مالا
 تدهاشالذ ىلعزي فس دول

 نملاقف هلعتلدند كلذ
 لاقن نالفان[تاقنثنأ

 كلاقمث قدنز ىنأ اوعز

 ةديصق ىلع لمأو بتكأ
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 مبسسهلامأ ىفتحواوناب
 ةروصم

 لاب لع ىتماورط تب و
 نماماهسلاوةوذو
 مهماهس

 لايماب ىنهوه واوخداو

 ةكئالمىدنحناكنؤنطاف

 لاقي وفاوط نيد مهدنو
 للح ىف لاه+لاثسفانتاذا
 نطقلا سس و ىشأر

 أب رس
 رهدلاناوملالك ال

 ىلاوقأ ءوس نم فاح دي ةرثأم
 يلاعذأو



 مم لعةفرظتلا دعأ هللا

 ترك ذاكالا ىرأاللاك

 هلام ىمةوام ئماذصهو
 ةردقلا ئمْك]لا سد اذ

 ىدأن قبب رطلا اذهم هيلع

 الفلحر ال تامالاب دليلا اف
 نسعهلأس هند نين رح

 هيف ناك ىذلاءضوملا

 هبعاق دمعا اع و «ريخأق

 ا هلايتحا ىسسح

 قرشعم ىأ ةفاطاو هسفن
 نماذهو كلذا هارذتسا
 تاباصارمش م ىنال اوبئانعلا

 ع ونلا اذه نمو ريش

 ىلأنب , | ىك- اهم

 قكءابنالا هناك 2 ةبعيشص
 نمهريسغو هابطالازع 1

 ر زو نا عراتلا بابرآ

 تحاض حاصن دو

 ى عملات أب هبل اى -_

 رودلاداسفاى :رالقب 0 7

 لمت ةلاسرلا نا معزي و
 د دو < ساق لقعلا ءافسدب

 نيس ثعب و هيلا هبلطب
 اولصو الف هوامحأاس راق

 رادءالعلاوبأ مِهاَرْثأ هملا
 لس هملع لحد ةفاضا ا

 نيااب لاّقف ناماس نبا

 هذاسهاتب تاز د_ةىنأ
 كبلطت دوم كلا ةثداحلا

 ناو انزع كانعنم ناف

 انملعاراع تاك كانإ 5

 هللاتذ مامذلا ىوذ :وددنع

 سابالف معا كيلعنوه
 ىعبذب ناطلس ىلفانيلع
 ىلا ىلص ول -ةغاف ماقم

 همالغل لاقمت ليللا فصن

 لاقو» نبأ ع رملاىلارظنا
 هنرلامذاذكوازحح ىف

 لعحاو ادبوهتح ب رضضاو
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 الف لاك شعأ بئاحعلا نمو ل الو اذه ىف ىل ةقانال اينع هب دصحال لودلا عرزب نم سرعلا
 قرولاب سملادءبدوعلا سكت واسذالا ةيبذلا دلت له هقس هتمح ريغ ىف كيعذلاو بطعلا الورالل
 نمزوغت سرامخلا بلك اصذ ربمالا ناك حانح ربغإ ىزابلا ضو لدو هيلا مف قزرلا دعق نا

 ةلذملا عمطلا ىفو لاجرلا قانعا صرخلا لذآ ارب ّردالا باكا نسحب الو ا فص

 لعلور وسم تيبحأ نءبرعو اهينكلا ىآ ةر ورضلا دنعو دوزت مل نمرابخالاب كنيئاب و باقرلل
 هناالا لوي اريسصت هدنعنم اندنع ريش لكو دراب ديدح ىف برضد تاهه ايي رق نوكي وج رام
 ءايدال !ضع!لاقو لامثلا 2 ؛ ىفىباعحال رددت امون ةزعصم لكو نو+ هزع لاعا ئسشل او لعفنال

 ىلا تعقحا نمُكمحخاب ليد دادمالا هسلاوع نوعسااقضأ لاقو هياع نم ملي الذ هياعم فرع نم

 هحراوح كماكد نم 0 ادا ملالاو ماقسسالا نم كاسفن عن > لك الا ةرثك نم ز ريدا هنار ادم

 نطابلاىف ادوقح نوال 0 رارسشالا ىوذ ةاناكمرارحالا مش نم سبا هناسسا كيماكي نمال
 ريما لة ملل ن نعوفعلا م ركللامركن م م قئالخلا لاو 2 نع لئاغتلاف اهلك ءازحأ ةرم ةرسع ةيقاعلا

 هودعبم من نم ل ةاوالا لات دوور ودصلا ى ضغبلا عمر وذا ةرثك نم ريخ ل

 فام 'لرحي هنكلو أيش باَعلاف لد ديال بيطلا تودلا نا مهضعب لاقو اًسح هسفنل زوج دّقف
 ةرخ الاو ايثدلا بويع ىطغا ا الدال د نم لاق ركلا نم لثدو كللقلا

 لقثتسا اذاهنعهللاىذر ةرب رهوبأ (ناكو) امارك | هعضاوتا هدؤ لد هعضاوتل دخا, نفنتست الو

 نيفراعلاضء!لاقو قاع ت تضر دق كناكف همفسلا تافاك نا هذم انحرأو هلر فغا مهلا لاق الحر

 ىلقاتلاعفاهئادها دذعا همت ةينارعا اتضْوا قذاواال قئانملا 4 بدال وذعااو بساحل تييملا

 هسرت ىلع معلا ىيطقاق رقأ ناف هغيسب ماظعلا ىرسك انرقأ ناف هنانس ىاقاف رقأ ناف هر حز
 .ةضغبلا بحون ةرضااو ةبحلا بحول ةعفنملا اولاق راج و هامتاف هرهط ىلع فاك الا يضف رثأ ناف
 دجلابجولدوجلاو ةدعابلابجوب قالا ءوسو ةدوأاا بحول قادتنا نسسحو ةقرغلا بحول روخلاو

 قزرلا نعلئسو ةبيهلانوكنت تمملا ةرثكب و هشدع بيط ءرملا قلخ ةعسبوةلذملا بج وب لضلاو
 لوسر لاق لاق هنا رقعد نا ىدوم نع بعت الف مسا 1 ناو ل-#: الف مسق لو تاكا لاقف

 الهسوالهأ ةالصلا,امح و الدع نيلئاقل ا اح نذؤملا عميس نيح لاق نم ملسو هم هلع هليا ىلد هنيا

 لاةىعشلا ةبافك فوةجردفاأ افلأ هل عفر و ةئيس فلأ افلا هنع ىحتو ةنس> فلآ افلأ هل بتك

 دلع هناسل ىلع لقي نذوملا لاقام لم لقب و ناذالا عمم نم نارملسو هب هباع هللا ىلك هللا ليتر

 اذا ةمايقلا مول دولا ن نم عنع هناق هماقالا ىف تذؤملا 0 لقي مل نمو عزنلا دنع ةداهشلا

 تفوفماكدت نم مسوه سلع هللا ىلص ىنلا لاق (ىدوعسلا ىاتنف) ىلاعت هل هلل نو موملا دعس

 همانمىفىآرف هرصد فءضااناستانارفغج ند# ةجارب ىف < ناسعالا لاو ز نم هم اع فخ ناذالا

 ىسركلاة م اب اهثوك نع ىلع ءلربر مسصاو افطبال ذل هللا رون. ىرصإ روف ذمعأ لق هل لوةد نم
 ىضرةمل“ مآ نع ىذمرتلاودواد ىلأ نيس 2 ث دد) ةيزرعتلاق عدت برحو ةرمصل ع لاقف

 كلمل لابقا اذه مهللابرغملا ناذأ ديعلوقا نأ مو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع تلاقا عدلا

 سو هب هلع هليا ىلص ىنلا نع ءادردلا ىآ نع هبف اميوزو ىلرفغأف ٌكتاعد تاوصأو كرام رابداو

 مياظعلا شرعلا ب روهو تلكرن هيلعوهالا .هلاالهنلا ىبسح ىببعو عيبصا نيح مول لك فلاق نم لاق
 لا هللا ىحوأ رح 1 الاو ام دل أ نم همها ىلاعت د هافك تار

 رفعح لاق نكس“ المىلا ككشأ ىلا كلن واسم تدعم اذا 5 قل لا ىنك_ثنالف كيلا قالب لزب اذا

 رمش لاق ىددحو توك 0 هدم توك 1 نم ىلا مهحأو 2 نم ىلع ىناودا لقث ىداصلا

 بدالا لرب مهضعب لاق رك نمالا سنالا دوب الوم رك ىف ةغلالا الامن دلا نمتلك ىلق نعسهذ دق

 و



 مال.سل اوةالصلا هيلع ى مشو ةمايقلا موناروت هلتناك مالسالا ىف هبيش ب اشنما( بيشل ِ لخفىف دروام)

 اذهان نران لاقف مالسسلا هيلع مهاربا ناش نم لوأ لمقو نمؤم از ونوه لاقو سئنلا 2-+ َنَه

 ءاضديلا تركنأ تنك ىارعا لاقو توما ردن بشلا رخآ لاتو اراقو قفدربر لاق راقولا لاق

 مهذعل لوق اذه نمو ءادوسلا ركنأ ترمصذ

 باهذ. اذوب ىتح ىانيع «٠ امهلع ءامدلا تكي ول نانثا
 تانجالا ةفرذوباءّسلا دقق دع اه ةح نم راثععملا اما ١"

 ضاخاضد صداع نمو هللا هلذأ املسم لذأ نمو هعذر هلل عضاول نم مو هملع هللا ىلص همالك نم

 مظك نمو هب جرلا هنرغ ضدرملا دنعنسلح اذا ىتح هروعح ىلا اردمو المعقم ةجرلا ىف
 ا اظن

 اهمهل_سدل ةموصدن ىف ناعأ نمو ةرخ الا ىف اع اهم هللا هلدبأ ةلظم نع افع نمو اناعا هفوح هللا

 نم ةرمثع ىلعملس نمو رانلا نم هؤادف وهف ةبقر قّتعأ نمو عزن» ىتح هللا طعم ىف لزب مل ل-7
 || مهجن رجس نممملا همقل لح ريغ نم نمؤم لام لك 5 نمو لدعمسا دلو نم ةبقر قتع هل تنك نيلبسملا
 ءالملا مونت قبحر نم هللاداقس ةد رش ناهس نمو ةنملارامث نمدهللا همعطأ ةمقل انموم ١ نمو

 نيد ص ردح نم نمؤملا غدلبال هئيثىف دوعن تاكلاك هده ىف دئاعلا ةعبدج .ب رلا قطنملاب لكوب

 قرثؤ امتوةثامالاب سلاحلا ارش مهرخ موقلاق اس اهروكبىف ىتمال كرون هسفن باغ نم ديدشلا
 كتيطعأ نأ اذاف توقلاالا اهتم كل نك ملاهلك ايندلا كل نول مدآ نيااب ىلاعتهننا لوّعد مدقلا ىحولا
 | تهاوملا نافهعفن كل مودي الام هللا لأ .:الن ست كيل !اناف ل ريغ ىلع اهمانس> تلع> واهنم توَعلا
 عزح وملاعلاتاذإ نمئشب حرفنم ماتلا ممكسلا سيا<ةبقاع اماد رك ذب ل نم. ىئشلاهن« اهلك
 رومالابرح نم رواش لاقو لفات ملكت مع اراه رك.ذ ةجاح اعب رس لأ ال هب متئاو هبئاصم نع
 ردقبالا قفنيال نا لداغلا تامالع نمو انام ذات تنأو ايلا هيلع مقوام هنأر نم كنبطعن هنأف
 فرسلا رقفلا بسو رطبلا ةمعنلا لاوز بس ق- ريسغ ىف ءاطعلا قدالا تامالع نمو بسك ام
 هيلع ى مدع ىلا ءاومالا بحأ ناك لبق سائلا ةارادم شيعلا تبط ببسو لسكتلا نامرملا تنسو

 هللاقف ثحدم مأ تيدشأ ىلابأام سنق نب فنحالا سا ىف لج لاهو نيكسماب لاقي نا مالسلا
 ةيبهلا بهذ حازملا هّتساب ر ثماد هساممس تنسح نم ماركلا بعت ثم نم تحرتسا فنخالا

 تدرأ اذاوؤافو كى ديف سلو ادعو ندعتالةوادعمزخاو ةوالح هلوأ راددم مسو نم سلو راقولاو

 ئسملاىلا نبسحأ ماركسلا اناحص# نم ءافولاو ديلاب ذحناك نمؤملا دعو ل سمأ لثتعال نم سه حضتغن نأ
 مركح ماا هل نكس م نه سل هءورملا نم دئادشلا ءافحخا هرمرك اف موق رك ىأ اذا دشنت

 مالاكلا فلعامع هلبا افع ىضمام اورك ذنال نامزلا دب امون هلع تدعت ناورحر ملا بطرلا

 اندعاتس م اذا ىذالا ةليقس رغسلا:هودع ءرملا ناغب مهعفنتا كلامع بدأ تولقاا دئاصم نسحلا

 مسام ءرملا الإبج ريثك لقملا دب> انغااب حورلا تابثو اذغلاب سغنلا تابث هاندعاس ءاضقلا

 اهنولا فقل ءاوب هناطاس ىص- نم هللا عطي مل هانرلاو ةدشلا ةلا ءامالاو ةدولا لس (لاق)

 مذ لاجرلا ةف 1 لاذرالا ةلود هلعف:هلصأ لءلدو هلوق ءرملا لقع لملد لدعلا ف كولملا ةلود ءاضقلاب

 دغأو رجلا بكر نم رطاخ ليوطلا دعولا نم نسححأ ليما عنملا هسفنن أد ارشؤلأ اربخن عنض. نم
 دنع ثافأ .انل ناكبامو أش دصن مل اندعق ةفاكلا كرتب ةغلالا طرنم كؤلملا لفاد نم ةرطاخم هنم
 مام يشمل ناس هيت يبكا)ولراجا دعا بتحب ةلم) لبق ىلمرأ هيويع لبوهج ءزملا بويع دش ةرذعلا قفنت ريزانلا دنع داقعالا هذ دئادشلا

7 

- 

 ظ

 انتبأةتاباضا نمو (اهثلاثإل سستم
 هاطعأ دق 5 املا نا

 نينمؤلا ريمأاب لاقف اراد
 هذه ريغ ىنيطعت نادي رأ
 ءاملاناللاة لو لافرادلا
 هاطعاق اهفامو اهكللهي
 كلذدغنماهال+افاهربغ

 ةثالث دعبناك انف مويلا

 نم مع ليس ءاج ماأ
 ىرو ةرهاقلا ىلاليجلا
 ارمأ ناكوار ودوار ودق
 مدقت اف هلامر الوهم

 ةروك ذملارادإاتيهذو

 اهعبارا ريش 5 بهذاعذ

 ندلا سءزئضاقلا نكح
 رقما نءناكل نبا

 تلط كولا ضعب نا

 هيقانعمل هعابتا ند الح ر

 هنم تزدص هع رح بنس

 رشعمابأ تا معو ىذكساف

 ىنااقيرطلاب هيلعلدي
 داراف اءاذإلا اهمهي رك

 ىدتريال أن لمعيتا
 ساحنلانماتشط ذخاف هما

 قى لعحو امدهبق لعحو
 تهذلا نتم انواه مدلا

 امانأ تواهللا ىلع سلح و
 هيلظف خلاب وكلا هملطف

 رشءمىاللاةهنعزعالف

 هيدرحا_ع هءذوم ىفرع
 لا ةإثسملا لمعف كتداع
 تاكد مكلذاهمجب ارخشد

 كالا! هللاَمَق ارئاح ةعانس
 ىرأ لاتفكت وكس تدسام

 لاقوهاملاقذاشعاسش
 ىلع نولاعملا لح رلاكرأ

 لسجاو بعت لح
 روبي طب مدنم عجاف
 ماعلا ىف لءأالو ساحن نم
 ةقسصمأإ ةذه ىلع اعضوم



 ةدااهذهشاعفرانو ءأم

 نومأملا مداخ بلاغ هلو
 تاك و سحر ماج 2

 تومأملا ىلع هسه لقتدق

 كلذوةع _حهعموةصقاغم

 نيثامو نيتنث اةنسسفف

 ةمان' ةفرعم هتناكو
 0 0 9 ةماسلاب

 تارمدم 60 6 مدملا

 فدع لامع نسحلا أ

 جيزلا ف: نجرلا

 الفغم هلبانأك ىك الا

 ليوط روطرط ىلع متعب
 ةلاع ةلغب ىلع بكري و
 هارب نم ةكحض ب رخص ناكو
 ىف هرعىنفأدق ناكو

 مولا ريي_سثو دصرلا
 ناكو هلريظن الام لمعف

 تناكؤو تأ فقد

 ةماخغلا معف تاباضا هل

 ليتتوع نأ لع هنا (اهنم)
 ناكو مانأ (ةعبس) هنود

 ريلهد ضيبفاملاس ام

 امتمدربد عض ومدعاوو راد

 جات حتام مج ند 8 رذ و

 هيطاخ نملك ناكوهسبلا
 مم واح هإدأ و هبادجأ نم

 وهو توأا هءاحد5 هنأ

 قدصتي ولدي و جري
 لاقو هراد باب قدلاغأ مم

 دق ناسحاايهتن راخ

 د وادبأ هذ ”الامتقلعأ

 لسغو هرادةكرب نمءانملا

 لق رقي لؤي لوهتادو_سم

 ثح رخن أ ىلادخأ هللاوه
 نيثالامول ةركتهحور

 ةئسلا اوُشنمنولخنالثل

 ةثامالئوزيعبرأ راوعتتسلا

 لاقأك مايأ ةعبس كسعب
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 لوق» ناكو اعضاوتم نوكت ىت> ار وكش نوكحر ال هناف اهركت عضاوتلاب باطيلف هس 0

 قوالا د>أ نمام هنع هللا ىضر ناطاللا نب رع لاق ةمقنلا ل كا و هيلا مضاوتلاب

 ْن ناقربزلا لات هعضف مفتر راناو هعنرا ىدبع عاف ون نا هل هللا لوك ثالما م . لكوم كل ها

 ىطعأ اممالسلاو ةألصاا هم هيلع لاق ماعطلا ةرثكو بدلا ةدش هوسلا ءارمأ ىف نانريمك ناتلصة ردن

 نم ىظحو ىلع رودةهم هعفنو ىل تملا ن م ىلظح (ميكلاةو) تالا ةدالط نم ارش دنعلا

 كِل هللا لعح امناف كيف نم كل ذآ 10 ءادردلاوأ لاقو « ىلع ع -ار هلاب وو ىريغل مالا

 ةب وائعم دنع اوسلح لاق نسل ١ نعو * لوقت اع رك رهبشلا اري اناس نينْثا نينذأ

 فاعآو تقدص نا كناخأ لاقف رح ابأاب ماك ةنال كلام هد واعم لاقت فنحالا تادو اونذاكشت

 0 ا لاتستا ةكرشلا ف تيملاو توملا : 1 هاكريخلا ىف مالك لا تيذكن ا هللا

 ىفإ) * ديعس انأاب لوقت نأ نع كلش قدناودلا بسك نسما لاقف دعسولأ اب نسعلل لج ر لاقو
 ىو كعم انأو كرحتذ ةكرملا نم كتقلحخ ا (قزرلا ب باطو نوكسلاو ةكرإلا

 هنع هللا ىذر رع لاقو ىزرلا نم اياب كل ىفأ بلطلا نم باب ىلا كديدم مد نبا بتكلا ضعب
 ١ اال فواح ذ الودصالر طع ال ءاموسلا ناملع ردو مهللالوشب و فزرلا باط ن نع دحأ دعقتال

 د“ هللا لضف نم اوغشاو ضرالا ىف اورمثتناف ةالصلا ثبضو اذاف الو صعب نم مهضعب هداسع كرر

 هوو سانلا ةنسلآ نمةمالسلاىا لدسال هناق ساخلا مالك عدو كعفنبام لع صرحا يفاشلا لاقو

 اوسعلاءارقلارسشغما, ةنعدتا ىطرلاقو هم همذ سانلا لاقام ةريطا م ةسفن فرع نمراشيد نب كلام لوق

 لعاو اذيأ شيعت نم لمع كامندل لما ضاخلا ن ورع لاقو سانلا ىلع هلاع اونوكت الو ىزرلا

 ىرخعالو بر.خلانالا ماسجلا عطب الو بعتلاب الا ةحارلا لائتالاولاقو ادغتوع نم ىلع كنرخ ل

 6 عمفلاو دككعلا عم رادك الا نوكت دقو اهلا ىهسلاب الا هيا ردت الو ضكرلاب الا داوجلا

 هبلع لاقو ايندلا ةامحلا ةنب ز نونءلاو لاملا ل> و رع هتلا لاق زتلا عم نامردلسا خ نمرثكأ باطلا

 كلذ ند كِل ناك تاوة ةءو رض تال قلع ككل ناك تاو فايت كلذ لام كل ناك نا مالسلاو ةالصلا

 تاوحخالل فلأت هيفو نيدلا ىلع نوعو مراكملا ه7 لاملا ريثت نا ملعا ٍبدالا باتكىف لاقو مرك
 هفرعنالن مهن تاهتسا ةسيهروأ وأ ةدغر 0 منهو 6 هولا لا كتكات دّمذ نمو

 هنبال مكح لاق امندوأ ندف ةصهروأ ةبغر تدم ةقاعم بولَقلا نوكت -: نا أ هلك كده دهخاف

 هناؤاد<وادج ىتزر امهللا ةدابع نب ذعس لاقو لودع بلق ىف لذو ك.ءاق ىزع هناف لاملا ب بلطأ

 هيبرقتاو ىذرع نودأ هب لاملا اذم- فوع نب نجرلا دمع لاقو لام الا لاعف الو لاعفب الا دنال
 نطو ةيرغااىف ىنْعلا سلاطاطسرا لاق نامزلا اذ هى نمؤملا الس لاملا ىروثلا لامو ىر ىلا
 هلل تنم سلو هل انمتوم ناك نم نافلا هنءاسأ رقتذا اذا لحرلا تدج وو بي رغ هلدأ ىف لقملاو
 ةبلسمو سانلا تقم ىلا ةبعاد رقفلا مهضعب لاقو نيشو مذ ريقفال ىهو الا نب ز و حدم ىنغال ىه
 ١ رعاشلا لاقو انالبلا عممجو ةمهتلل عضومو نامزلا اذه ىف اسال مهدنع هيف هليضف لكل

 داسفلا عم ريثكد دلا قيس الو ع هبق ديزب ليلقلا جالصاو

 امس هنم جرخيو نتا مف هدب لعندب نأ فاكول بسنلاو بسملا مب ركدعأ ميركلا اولاق دقو

 م دة ينال ال او ةالصلا هن هملع لاق كلذ نمهللاب ذ 7 نيخلاةلأسم نم هيلع فخ تاك هعاتند

 اماو'ءاطغأ اماف هلأسبف هلضف نم هللا هاظعأ الحر قاب نأ نم هبلع نوهأ هرهط ىلع بطتتعف هلبح
 ءارعشلا ضعب لوةرّعغلا نماياب يعم هيلع هللا مف لاؤسلا ن ءرم اياب ك4ةيماقلت ىلع نم لاقو هعذم

 لاو لك فو لآ وسلا عر ب هتنزولاوألا ملا بلااذاو

 ل كا بح وتسا هرادّقم قوذ لأس نم نامعنلا لاقو

 نم
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 ممارادم بحي ثالث مره هلخادب ضرمو دسح اهلخادي ةموصخو للسك هطلاخ رقف هليح ٌتالثل
 دسغي امو ٌئاصلاو رفاسملاو ضد رملا قاخللا ءوس ىف نو رذعب ثالث ةأرااو ضن رملاو طلسم كلما
 ماس | لوحخدو ءالتمالا ىلع عاجلا تلتق امب رو مرت ةئالث ةركشفلاو ةدحولاو مهلا ةثالث نهذلا

 نيالا بوثلاو بيطلا نهماعرب رب و دسجلا نهب حرفي ثالث سباملا دب دَقلا لك او ةناطبلا ىلع
 ةرثذ و ءاطو ريسغ ىلع مونلاو قد لا ىلع درابلا ءاملا برش لازهلا ثروت ةثالث لسعلا برشو

 نا كلذو كلذ ىرأال لاقف بتكتسأ ىنارصنلا نعُكلام لئسمساقلا نبا لاق تودلا عذرب مالكلا

 كنعد اذا لاقي ناك بتكتس نأ ىنبحب ام نيملسملا مق رئاكلا راشتسفأ راشتس تناكلا
 وه نم مط نمالقع سانلا صقنأو كتب ودع ىلع هللا ةردق ركذاف كنود وه نم ملط ىلا ةردَعلا
 ٌىطذ نال سسملا نيدبعس لاو ةدسلا دنع دصقلا لضفأو ةردقلا دنعوفعلا لضفأ رع لاق هنود
 هعرجتأ اظيغنم ذلأ ايش ىدنعت دجوام ةبواعم لاق ةبوةعلا ىف ئِطخي نأ نم ريخ وعلا ىف مامالا
 قعأ نوف كةعأ الف ىضغ دنع كرك ذأ كبضغ دنع ىنرك ذا مالسلا هيلع ىسوم ىلا هللا ىحوأ

 لدن ءايشأ ةثالث لوقب دلاخ نب ىحي ناك ٌكسغنل كنرصن نمريخ مناف كل قرمصنب ضرافتابط اذاو
 رادقمىلعةب دهلاو هانم لمع رادقم ىلع لوسرلاو هبتاك لقعرادقم ىلع بالا ماب رأ لوةع ىلع

 حالصب دح أن ءريخلأ اذا ىرصبلا نسحلا ناك هلثم كنا دون و هلعف كلل نب زييذ حافلا امأو كيلع
 لجرلا قج فرعب كلملا دبع نب ماشه لاق هلّمع مت ىتح يما نيد متام لوقي مث هلّقع فيكل اق
 ليوط لجر موب تاذ هيلع لخدف هنوهش طارفاو هعاخ شسقنو هتننك ةعانشو هتمحل لوطب عب راب

 توتايلاونآ انألاق كتسينك ام هلاولاةتالثلا نبأ او رظناف ةدحاوب ءاج دقف اذهامأ ماده لاقف هيعالا

 هذهلثم هل ىرح ةيرواعم نا رخ ري فو بذك مدي هصي ىلع اًاجو لاق كمتان شقن ان هل اول
 كتان شقناف لبق ىردلا بكوكللاوبأ انأ لاق ٌكتينكاسذ هل لبق ة واعم رمش ىفنأ الا ةباكسملا
 نسحب امع حازملا سابع نبا لاق نييئاغلا نم.ناك مآ دهدهلا ىرأال ىلام لاف ريسطلا دةفتو لاق

 نب دمهلا دبعنبن سحلا نب ىمومرلأ لاقو وحراس: ملامن ىف سانلا دجأ نب ليلخلا لاق حابم
 طوقس ريثكلا كحضلاو حزملاو « ةعفر عضاوتلاو لذ ربكلا مصتعملا نب ىلع

 صم ادغالءوسي مويلا لرمس نمير هناف همذب الو دحأ حدمب ناممنال دوع م نب هللا دبع لاق
 اهلهأريغ دنعةمعنلا نو رث امأ هعم نأ لاقف هريغ وأ قوسلا ىف موب هللا هجر ىروثلا نامفس

 لقاعلا لعل لاقال لاق قجالاتةز ر ل ىردن أ مالسلا هيلع ىموم ىلاهنلا حوأ اهملع طوذسم اهناك
 اذهاب 4لاقف رذابأ (لحر مت) بولغمرشلا ىف بااغلا لاقي ناك لايتحاب سبل ىزرلا نا
 هيف هللا عيطن نأ نم رثكاب انيف هللا ىصعنم ئفاكنال اناف اعضوم ممصال عدو انمتش ىف نقرغنال

 نيسح نب دم لاق رشلا ىتتا ريخلا ىتتبا نمو كضرع هب تبقوام كلام نم تاذبام ريحخإنا لاو
 هر لعفي ام كلذ دسعب ىرديال مث ةفيج ريصي. مث ةفطن نم قلخن ىذلار وغلا لاتخلا نء ابععاب
 بيرتت ننلا ناف كال رصبأ « هتروب انانع اربكلا رهظماب رعاشلا لاق

 ن بيشالو اياعاربكلارعشتساام « مهتوطي ىف اهق سانلا ركفول
 ةرذعل ماس اذ نيبامف وهو ةرذق ةفيجوربخ آو ةرذم ةفطن هلوأ نم هني يك رانيد نيب كلام لاق
 ءئامل ءاعو تناو * ةفطن نم كيهسحو هبت هقفلا رودنملاق

 فاصالو كلام + فيما نم اغيجا اضنأ هلو

 هلاىلصهنالوسر(لاق ) هنراسختت دقف ايام اهتم اجو لج رلا تيآر اذا دعس نب لالب لاق
 ةمعن تمظع نم لاد هنا سو هيلع هللا ىلص هنعو هلاك زعباوذعاو هللا معنرب اوعضاوت ملسوهيلع |
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 نيش هح رخو هإ_خدق قدجالا امان رحافلا الو قدالا خاونال بلاط ىلأ نب ىلع لاق اهيدهم لمع

 علاطلافرسهاقلا (الال)
 هودصقام مناخ .وتكلذىَدُد

 اوراتخ نأ ضرغلاناكو
 نعدلبلا رخال اعلاط

 خجرلاناعستوف مول
 ىكدسا وهوعلاط) !فناك

 اولعف رهاقلا نيمدملا دنع

 هذه لازتال لارتالا نا

 مهتار م همك تحت ةدلبلا
 ميلقالا اذهاوكتلعندبال
 ربخ وابل ازعملا مدقالف

 ةريخ هلت ناكو ةصّقلا هذ مج
 ىلع مهقفاو ةماحنأا,ةمان

 نوكت كرتلا ناو كلذ
 ةدلملاهذه ىلع َةيلغلا مهل

 ريسغو هر هاقلااها_عمض

 صالاٍناكف لوالا اهعسا

 ىلا 'ارثل ااهكلمولاقأك
 اضداةرهاقلا فواذهانمول
 ةنقنييمطافلاروهقىف
 ضعب معزي ةرهاقلا ىعمت

 تمء«ةرهاشل ا!ناسانلا

 الوأ انلقام حمل اواهعسأب

 ءاىلاعت هلئاو

 3 رئاط عص» وباي [ّ 39

 باطتسملا

 رزوفولال (اهلوأ)

 له نيل ضفلا نومأللا
 لهس نب نسملاودأ

 دلو نمنومأملا بنلط

 هدلاوهفلخام لضفلا

 ةموّتخم ةلسهملال مف
 اذان اهلفق 2 ]فقم

 اذاو مو:#ريغص قودنص

 جردلافوجرددهبف
 ب م ع7
 اذه ممحرلا نجرلاهندا
 لهس ني لغذلا ىضقام

 اعبسس شيع هنأ هسفن ىلع
 نيب تقي منةنس نيعبرأو



 رهو (انبف لالا

 لوأ وهورصمو نرغملا

 ببسلا نتاكوئيدمطافلا
 رو-فةاكنارصمهكلمىف
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 دئاقلازعملاز ود تامامل

 ركسع ريدمىلا اردوح
 نملج فلآ 4- عمو ماع

 الام ليلا نمو حالسلا
 هلاح مظننا ايلف فصول

 ذنحلاب تتاضرصم كلمو
 راو طا ةكعرلاو
 اهل عواشانب و هرهاقلا

 ةبروصتا ااهاه-وروصقلا
 نيس ونام ةنسق كلذ

 ةرعدولا نسم ةئامثلثو

 الذ هفيرمشلا ةيوبنلا
 ناوريقلانمزعملا مدق
 هرهاقلااهام«واهم«اربغق

 ارهو>نا كلذف تيل او

 عجر وسلا ةماقاددةأمل

 اوراتخ نامهصأونيمدنملا
 سانالا رقخل اعااط
 اولعف هنراخىرلاعلاطو

 ةعاقلانييسشح نم متاوق
 سارحأ هد ليحةاقلاو

 ةعاس هناَنيئانبلاا اومهنأو

 تومرب سارح الا كيرخ

 ةراخ اونيطل نم مهيدي
 رب را نومحنملا فةوو
 علاطلاذخأو ةعاسلا هذه

 ىل_عبارغ عوقو قفناد
 بشكلا كإ2نم ةبسشحت
 نافف سارحالا تكرخف
 نيمحتملاناءاننيلاب ْن رواكوأ ا

 مهيد انام اوةلافادوكرح

 ىةرامج او زيطلا نبم

 نومهم ا حجاصف سايسالا
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 سب ردا نب دمت ىفونإ) ؛ دحأ لكنل رهظلا ىنح هركب و نسح ثيدح ىذمرثلا لاق عن لاق هفلا صيف
 ىلطملا ىفاشلا

 وون هقلارك ذفدمعلا بلق ناك اذا قو رسم لاقو نومأملا ةفالخ لوأ ةئامو نيعسلو عسأ ةذسىفرمصم
 لالهنب دج لاقو ىاغناا نم رب ىلاعت هللا رك ذرثك أ نم بعكن عو قوس ىف نك ناو ةالصف
 ىمعلاىل هألاقو أ افلا لدأ ىرقلا لهأ وهضعب لاةتيمر حث نيد ءارض ةرصشك قوسلاىف هللاركاذ
 ةرخ الاوايثدلا ىريخثب ًاربرعلا هوو نمناكو ىد.سالا لاصرت لاقو امومقتلمف ةعددلا مهتأت

 دعلج ىلا لةعرظنادوعسمنيهللادبعلاةو روعشلاو رقذلافةزخ الاوايندلاىرشو ىنغلاوىتلاف
 هلةعو عمطم ملام هتنامآو ب خغب ملام ءرملا ل كييلعامو هعمط دنع هتنامأو همضغدنع لجرلا لحود

 صخر ئذلا رثك اذا برعلا لو هيقشدحأ ىلع مق ىتحْك بحاصنم تن نبأ ىردنالو ماكتيلام
 اذا لاق ىف لق عن لاق ايندلا ىف نمؤملا ح رغب أ ءكلا نم لحرل لبق الغ رمك اذا هناف لّعلا الام
 لبق ةرارم دادزا اير ذادزا املك ءاملاف لظنحلاك بدالاىف قدالا ءاكمللا ضعب لاقو هلةع بهذ

 نأب نم كلكد نيدأب تاذ رادكلاق ايندلا تدحو فيك ارع نيسنلا لوطأاب مالسلا هيلع حونل

 مالسلاب ءأدبتنأ كليحخأ دو كل ىنصد امم نا هنعهّنلا نضر باطحللا نير بع لاقو باب نم تج جنو
 نم ىراصنالا برب بأ لاق ساجلا ىف هل عسوت ناو هيلا ءامم»الا بحاب هوددن ناو هستيقل اذا

 ىلص هللا لوسر سلاح لج ر ناك ب اهش نءا لاه هنريسشع ريغ سلاصلف هءلع هعرتك نأ دارأ
 ئذ ؟كلذن'اكف ئشلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ه+و نع لوانت, لارال ناك سو هياع هلا
 هسيخأ نعك دحأ عزت اذا مسيو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاستف ملسو هملع هللا ىلص هللا لوسر
 هنع هللا ىضر باطلا نب رغ سأر نه لوانت الجر نا ىرصبلا نسحلا ثدحو هانا هريلف أش

 لاَقف ايشذحأب لوه اذاق تذحتأام ىنرأ لاو هدب رع ذاق ةثلاثلا لواذت مث نيتسههكرتف أيش
 اذافأيسش ذمخأب الو أيش ىسأر نم ذخخأب هنا ىنيرب تارم ثالث اذه ىب عنض دق اذه ىلا اورظنا
 رخآ لاقوربالاذفنت الام ذفن, لوةلارخ لاو  هابا هرياف أيش هيحنأ سأر نم م دحأ ذسخأ
 رانبدنب كلام لاو كلام نْرْحَت 5 كنناسل نزخا لاقد ناكو مذ ريسلاب لاق نم احن تءدلا مْرل نم
 مالكتلا ةرثك ىف ريدخال لوقب اكلام تعم مساقلا نبا لاقو مالكا انالقال اندنعنم فعصلا ناك ول
 نا نوغلا معن لاش (تاك) نوتهدبال نوملك ب ادبأ مهامنا نايبصلاو ءاسنلاب كلذ ربستعاو

 هيدؤذ لنمو ةصرفلا نكع ىتح ةصغلا عرحت لاق بدالاام ةبرغلا نبال جالا لاق بدالا هل نوعال

 نب تش لاق رامتلاو لمللا هيدآ هادلاو هيدؤا مل نمرخ لاق هتالزو هتاعور هيدؤت همآو هولأ

 سلحلاىف هإصو ةيرغلاف تحاصو لقعااىف ةدابزو ةدوملا ىلع نوع هناث ندالا اوياطا ةمسد

 هلبا مرك بلاط ىبأ ن ىلع ناك ىمع هرك ا اذا تاقلا ناف نولقلا اوعرأ دوعسم نب هللا دع لاق

 مسفت ةلالملالاقب ناك ةمكلا فئارط اهل اوغتباق نادءالا لت اك لء بواَعلا هذه نا لوب ههحو

 نم ةعاس اهتذإ هسفن ىطعد نأ لج رال بنش سلاطاطسرا لا ةذال !صغنتو ةضغبلا داونو ةدوملا

 باصأ اهانأ نف ضرالاىف هللا دئاوم قاوسالا لاب ناك هموت رئاس ىلع هلانوع كلذ نوكمل راتلا

 ضقنتو رب دةتلا لطم: ريداقملا اولاق ريكسبتلا ف حاملا ناف قزرلا بلطىف اوركب لاقي, ناك اهنم
 ننللاب ل دام لاقي ناك هعببط ةداعلا اولاقو بدالا نم ناسنالا, كلما ةداعاا ب رعلا تلاق ريمدتلا

 ةأرملا مدا نبا ةداعس نم ثالث لاق هنا لس هيلع هللا ىلص ىنلا نءىورو حورلا عمالا حرخال
 ءوسلا نكسملاو ءوسلا ةأرملا مدآ ننا ةواَعْش نم ثالثو ملاصلا بكرملاو حلاصلا نكسملاو ةملاصلا
 لالا ةقفاومو مدخلا ةرثكو لاملا ةعس تالثىف شرعلا كللاد_ىعنب ةلسم لاق ءوسلا بكرملاو
 | سدل )م ريغال ناوخالا ةثداحتو ءانسحلا ةأرااو ىلايالا م بئاصملا نيسنب ثالث دجأ نب ليلذنا لاق

 تالال

 ىلامدق هيلعهنلا ةجرىذاشلانا لاقي هنمو (نيتثام و عب لأ ةنس بر لس هيقفلا



 مها

 ىلع ل ء3اق ةولذتا تاوم ْن كلما ديع لحجر لأس ىبادملا لاو اع ردق ذي ىح ملط نم نكلو

 كلملا دبع لاّوف ماكل لحرلا أيت ثببلا الخ اسإف مث دج ثاذا لامك هرادحأ
 ىحدعنااءاكإسر ىلع

 1 فارصث الاف نذأتفأ لاق اد-ٌ ىدنع باتغاوأ ب وذكل ىأرال هنأق ىسذكتوأ 0 ملعأ ىفاف

 صاح تأ ةئالث .ناومتلا ءاكرشلا ضعب (ناق) ةدوملا حرت ةفصخلا ىنيبص نب مثك | لاقو معأ لاق

 هنامس ان لمتد خ و هتنوعموهدذر نود هّددن نسد ىلءك د ربصتقي أو هده> ك.مهمىف اس و هدو

 م 1س اا و ةح راخ ْن ءادأ ناكو هنامغأو هيذك نم ثكيعسول و هنأ كغ لغاشس و

 مشثلاماو هتصاصت ىلع هئيعبو :ةأقركس و هتلح دانس نم قدا ؟ انآ جاتدا م ركاما تالحر

 تيك البةتلف اثنان ط0 2 كي كرس تعضوام صاعلا ن ورع لاقو ىكدرع هنم ثد ريشا

 دساحلا لاقي و تاز رالا زونك قالختالا ةعسيف لاق ناكو هايا هتعدوتسا نيح اردص هب قمضأ

 انال>- نوكال نا ىقح سانلا لك ءاكدملا ضعب لاق تع“ ةرثع ىأر اذاو تم ةمعن ىأر اذأ

 قد دصتىلا هّتداحوأ هسفنف فلاخلا ةياهم نيهلا ىلا وعدي ىذلا نال لولملا نامعالا كرت مهقحأو

 ساثلا ناب هاك م رعموأ ١ همر ارثك_:وا اوسد تاعالا لعحف مالكلاب ةََسم 2 هانا شانلا

 1| ند ريدم سرالاو نيعلارالا ثيدح هل لمقال نم تلزم هنامعاب هسقأ لزم وؤذ هب دحىف هنوحبتت

 رعش) نذك_لارذحاق لاخلا هزذ

 لمبسءانملا نسحىلا سلف ع هتلكس ْئش لك ىفال تلق اذا

 كنرغت ال ىثناب لاقف هنبا ىلارعا ىصوأ (عدحاو لاح ىلع ىب تلمأ ىنعمو) ردأ نيّتسلا زواح

 00 واف مهعددلو م هر ودصف سانلا نئافد ناف اهءاروام نلعن ىتح ىرسما ةشاشب
 0 4 ١ تاكا د ا

 معلا لاقو ماكست نا ةعاسؤقو تاكس نا مول ف لاق لقاعلا فرعت كف عشنا لبقو هريمت ماعط

 ناءلللا رفح ىف عسب ارلا

 روسملال عو عرتلادسو |
 ىف ناكو ضرالا حملاصمو

 ريضذتلا لك اذا ةئس لك
 هداوقنم نيدئاقعمذغني
 بهذ بذ رمق ىلد أ

 رصم ىلعأ ىلا اههدحأ
 اهلفسسأ ىلا رخآالاو
 ةبحان لك دْئاَعلا لمأتمف

 دحواذاقةب را راد

 لفغ دنالطءارئاباعضوم

 ثوعر ف ىلا بتكهرذب

 لماعلا مها هلعاو كلذ

 خاب اذاق ةهجلا كلت ىلع
 برضا! ص أ. قئالذ نوعرذ

 هلامذح أو لماعلا كلذ قذع
 تادئاقل 0 :روهدلوو

 ةرامعإ 0 رالا
 * عارزلا راهلظظتساو
 ضصاعلانب ورعاهابسو

 رانبدفلا فاأرشع ىنثا
 اهاناهلوتدلوأ كلذ تاكوأ

 باطلا نرعفرصالو ٍ سافمهريسغ لام سأربرحاتلا لاقو تيفكتساام م الو ثيفك ام فاكشتال نيتحلك ىف هلك

 نإو و صاعلا ن ورع ا ل ضف مهنطاب نيذل مهو ءاملوالالزانم ثالث ىلع سانل اد هلاح عيض سانلا لاوحأاب لغتشا نم لاقو

 ىذلا حرس نأ نبهتاديع ||| فال مهتينالع نيذلا مهو لاهجلاو ءاوس مّدنالعو مهرس نيذلا مهو ءانأعلاو مهرهاوط نم
 1 نولقلا داسف راد 531 ىلع لاقو مهريغ نم فاصنالا نوداط:و مهسفنأ نم نوفصننال مهرارسأ

 سو هءلع هنا ىلسص لاقو ضصالدالا ةهمالع نم ةولحلاا ىلع ريدصلا لاقو نامزلا داسف باح ىلع

 ى هميدصم 0 ْنَد 4-0 هيلع هلا ىلد لاو هنآ رج 1 ثدإ لد يعيق مهثاصمق نيإسملا

 ُ: ةمطعءاز ارغلا عالما لاابوت ىزع اذأ هنع تا جر نينا ركبولأ ناك 35 هتمدصم كو مسا هنأق

 : هيلع هللا ىلص هلا لوسر لقذ اهارك ل هدعاأم نودأو تام بن تولوز هللا "اف عزل عم سلو

 هللا ىجواف اديدش اعزح هيلع عز (مالسلا هل وللا تايام) مك. ةبدص# 0 لهس مسو

 لود كلمرب نب ناحل يوان هدلنس هتلعح اذا 4 زعو هنت هتلعح اذا حرغتأ هماا ل>وزع

 هللا هجر الامل ةدوأأب فافتسا ثالث لعل + هي رلاو ابطل حراع نهال لاعا هز *ءتلا

 | هريسثو ىبرغاا دم ونأ امهتهارك ىلع صن ناهوركم مداّعلاو لفطلا ريا هجولا ليبقتو ةقئاعملا

 لوراب ل رلاق لاق (هنعهننا ىطر سنأ نع هجام نياو ىذمرتلا جرخأ)) هللا مهجر انبات نم
 هد. ذخأيفأ لاقال لاق هلبقي و همزتلبفأ لاقال لاق هل ىنهنأ هقيد وأ هامأ ىباب انم لجرلا هللا

)52-( 

 ىلاعت هلل اىذرنامع هالو

 ةعب رأ ارمصم ا رخ ىجهنع 'ّ /

 |١ باطلا ىفاؤلجاو هللا اوقتاف اهقز رل مكس ىتح سفنت 0 ىو 6 سدقلا حور نا

 تردتةمقللاناتمع لاتو |

 رظنفرانيدفلأف لأرشع
 صاعلا نب ورعيىلانامع '

 نكحاو منأ لاق كدعي

 ىذلااذهواهدالوأ تءاحأ

 نس هللا دمعو و رع ةأايح

 ىل_ءوهاما سرع ىلأ

 ئدسأرلك ىلع مجاسجلا

 جارنا نعاج راخ مول عم
 ن-ام_هريغو ل-ةملاو

 أما د) هل :اوهدلال اومالا

 باقد4سو ا ) ةرهاقلا



 لاعتهئناذ ردع رضخالا

 | بهذلان داعم ىل_هرع و

 ناجرملاودمزلاوتوقابلاو
 ىلا ىلا ع هلئاءاش امري سك

 2 نلا ةريخت ىلا قارنا

 مالكلا اذهل ى اا لاق

 ف هلوحدىجسعب ثاذالولو

 ماا ايوا
 ناعاطتس ناك هم

 هنوالح ةدش] هئمي رش
 نم هود بمموق لاو د“

 ءاوةسالا طد فل

 ةجرد ةرسشعى دحاأب
 لح نم هود: مموقلاقو

 ىتاثانم عسب هناورمقلا
 نقفلتمتاووب انمعءرشع
 لاقف هناصةنوهندأب رببس

 هللا الا كلذ لع المو

 تاللان اكو« ل وزع

 < فراس ف ا
 ىلا لاعت هللاهجر

 لنص فرعنا
 دبع ىرتسشب نامسرق
 مهلك اشامو ب ونز راغسد

 اراب راو رع تاج
 ةراعلاو كيوسلادامسصل
 د.دورع ا مهولعيل

 وكنا كابل

 او رهماذاق ريغال سلا نم

 بك اسم ميول 0

 هنوايو اهءةنوبكرب راغص
 تنوع ءرف تاك و «لمنل اريك

 ةنس لكر صم حارخ ى حي
 راشد كمل كفل ] ١ هتاف

 كلذ نم مير

 هلامثس وهزها 1 ةءاسعتل

 هثاررول ىاشلا عبرلاو

 هدناح و هناتكو " اىعأو

 ثلاثا! عب رلازتسكيو

 جبر فرصاو مريح

4٠ 

الا نوهركي اع سانلا رك ذدال (ليبنلا مهداعوبأ لاق) هيف معتم
 0 هل نيدال هيقس 

 لوة: كم عم اه لَآ موت لوقا ىنععءتاف لاه كيرف.سانلا لوش جا ىنا دبع نيورمعا

 نم هسيق م3 الو هراع الف هللا خأ اذ و اذا لمح نب داعم لاق م>رآ أ مهاناف لاق اريخالا

 نا براي ماليسلا هيلع ناريع نب ىيعوم لاق هنييو كنب لاق هيق سلام كل لاق اع رق دحأ

 كالذ لعجأ م ىبومأب هيل ا هللا واف فام ىف نولو» نزان وهطحاف ف سنلاعاف نولوشي سانلا

 لءتوزع هللالات ثكنلاو رك او ىئبلا اهلعاف ىلع ةدئاع ةثالث لاقو * كلهلعحا فيكق ىسفنل

 هسفن ىلع ثكشي اغاف ثكن نذ لاهو هلهابالا ئئسلار ملا قيحالو لاقو مكةنأ ىلع ميغبامنا
 دساحالا هتيضرأ دد سانلا لك 0 ىلأ نب ةدواعم لاق ربك الا توم رّمغلاو مرهلا فصن مهلا

 ) رعش) اهلاوز الا هيضربال هناق ةمعت

 نجرلا ةمعن رهاظن الا « هلع هيد ابنذ ىلنأال
 دساح كنا ريةالمدس ىلع * ىرالف كيلا ىنذامر 5 (رعش)

 هتمه تدعب و هنردةم تقاضو هّتؤرعم تءستا نم لاق الاح سانلا وسأ نم ءاذعلا ضعبل لبق
 ناودخالاءإكسملا ضعب لاقو هلعذ ءوسا د>أ هب قثن مو هنط ءوسل دحاب قثنمل نمالا- هنم ًاوساو

 ه:النامّقل لاقو ارا اونوك مل اذا ناوحخالا ةرثاكب نرسنت الفراوب اهريثك عام اهلل لق رانلا هلزنع

 لاق لاق ىىءعدالا نعو هرثأ حمد و هرظنم كييدعد لولسملا فيسلاك هناق ءوسلا بحاصو كابا ىنبا
 هافك الا حالسو ءافولا ةقالع باتعلا ءاكلا ضعب لاو هعوح روح رت نم ةيبغ تلاط ىلارعأ

 ةيحت نم ريخ مدانلا ةب رضو دا نونكم نمريخ باتعلا رهاط ىاتعلا لاقو ءافإلا دصاحو
 سلق هلزلا ىلءبتاهد /نم هواد نب د# لاقو هناتع لق هدّحرثك نم ءكحلا ضعب لاقو ىناشلا

 (رعش) لفاغتملا نطفلا لاق لقاعلا بيدالا نم بارعالا ضعبل ليقو هلل نفاع
 سانلاضءنك ىدذع متنك-او 5 م-تناعامل تصح الول

 ىلع لقثأ لءقثلا نوك ْئىد ىال ىناببثلا ورع ىنال ليقو حورلا ىج ليقثلا ةسلاحت ل 5

 نم ندبلاو سأرلا لحام لمال باقلاو باقلا ىلع دعي ليقثلا نال لاق 0 هناسنالا

 هللا بتكص ضعب ىف بوتكم 2( لارا النا ىهتشأ لاق ىسهتث تام ضد رمل ل> رلاقو للا

 كئيد لعهأريغلك اون نا ءاملا نملاقي ناكلاق كر وتاةطبق هلصدب لوب ناك ام عا طقتال (لج وزع

 هنا مرك بلاط نأ ن ىلع لاق قح لك- لو بالا ق ق>ن م مظعأ 0 ءالبعلا تاك

 ةيهاتعلا وبأ لامو همك هلا فئارط اهلاا اودهاف تادبالا لءاك لعب وللا نا ههحو

 لح لا لان نم لهشتلاالا ةريدم تناك ذا سفنلا ملصنال
 سابعلا نب هللا دبعل ليقو هلقع ةوف تدازو هند ةوق تصقن هر لاط ن 0 ليقو
 كنق قسنع عام لار ا بهذ نأ لاقث داس الا تقراف اذا حاورالا بهذت نبأ هنع هلا ىذر

 كيلعهيتشا اذا هنع هنلا ىضر بالغلا دبع نب سايعلا 0 ناوج ناوملا اذهو ناهدالا

 هد تاىنرعملاط ىلأ نب ' ىلع لاقو *يكيلع امهلقث ا دحو كيلا امه عدف ن ارمأ ىأ نار

 رعاشلا لاك اضرعتم نكست الف اضرعم ناك ام ء ءاكملا ضعب لاقو رصبأ ركشت نم

 0 لاو ءرملا ركحذو 35 اله-تاف دقام بالط سالأ

 رئالا ىذقند ىتح نيعلاىذةنبال * لمآ هلدودمم شاعام ءرماو هربخ
 لكا هناف ُثدح م لكو لاباو ةداو هدوم ىلع هد كنا لوالا ىاملاب كيءاع هن واعم لاقو

 نا لاشي تاكو عقذتال ةفرعم هللا عقو بسن فراعتلا لاقو جر لك عم ىركبو موق لك عم
 معنا ردئاذا ىد مخ مط نم ملكا سدل لامد تاكو اضارعا هدزرذ معا هنع تضرعأ اذا هيقسأ
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 بسنلالعفي الاملعفي لاملاف * هب نيعتستالام كلسفنل لحاف
 م-جوالام-جوالو نيدلا مهال' مهاللات. ناك رمفلا تروي هناف تومان كدإو ىلع عدتال لاق ناك '

 نم ثالث لاقي ناك هقلخ ءوس هياذعو هند :هلذو هنكس» لزنم ءارك ملسملا ب زح لاقي ناك نيعلا

 مالسلاب ءادبالاو كسفن نم فاصنالاو قاغنالا ىف داصتقالا ناعالا قئادح

 داسغلا عم ريئكلا قببالو « هيف ديزي ليلقلا حالصاو
 رعش تاك ا عم تاكربلا ةماعلا لاثمأ نم

 اططش تلأسن ا ناأستال « اطرغ ومالا ف نيهذنال
 اطسو اعبج سائلا نم نكو

 منملاقي ناك ةبرغ ةبحالا دَمفلاَقي ناك لذلا نم كببيصن سنت الف كداب ريغ ىف تنكاذا اولاق
 ىرخأ ىلا لوتيلف هدلس قزرب
 بارثغاىف عسوملا شيعلا نم د ريخ راتقالافرادلا برقل (رعش)
 ليسقت لاقي ناك ةذاصملا اومالسلا نينمؤملاةمحت لاقي ناك هلا دن ىّتح باب ىلع منال لاعب تاك

 تنضرام لاقف هل- رلوانتف اهضءقف اهايقل ارعدبج ارانب ةديع ولأ لوانت ني:رمسلا ىدحا دنلا

 هتحو زلجرلاة لق لاقي ناك ةعاط لدعلا مامالا ديد. .ىريصيلا نسملالاق هذه ف يكف كلتب كنم
 صاعلانيد.عسل ل-رلاق قنعلا الات مخالاةلبقو دحلتادلولا مالا هل. قو سأرلادلولا دلاولا ةإبقو ملا

 لاق لسرملانم ةعطق لوسرلا (اولاق) مع نبا الوراحب ىلتسلو ىنبحتال لو لاف ٌكنبحال ىفا هللاو

 ئثف فز رهلناك نم لاق هنع هللا ىضر باطحلاا ني رع نا ىنغلت لوقت اكلام تعوم ماعلا نيا

 اريش قزرو اوقزرالا دمت مسا مهنف ثبب لهأ نمام نولومي ةكم لهأ تعم“ كلام لاقو همز لذ
 لبلاعف لمالاةيمسم مأ نسانلا ةءارذحم ماك:أ لاقف ةجاسف ىرصقلهللادبعزبدلاشملا (لجر ىأ)
 نا هلأس مل اتزر هللا هان آاذا دحأ عنعامو رعنب هتلادبع لاق اهاضقف هّتحاح هلأ لمالا ةبمهم
 َ ايامصاعنب ,سدق لاق هل هللا همت اقر رناك حاد ناكن او هيخأ ىلع هنداع اضع ناك ناف هلبق

 نع ى-ه>و ندأ مل ىفا لاقف ىلهملا دب زب نب دواد ىلع ءارغا لحد لح رلا بسكرخ 1 مناف ةلأسملاو

 ةرسشعب كل تم أدق لاق ىلمأ نم كاتعضو ثدح 'كامرك نم ىنعصو ىدر نع كهَحو ندف كلام
 كارولا دو»2و لردق تغلب اف ىردق تر واج نا هللاو لاق لردق نم رثك أ ىهو مهرد فالآ

 اراسلاو انعلا فرعد لزب ل + اعرك تاأسن ا فرعلا لأسا

 اراع بسك, عضوا ريكو « اذج بسك, فن رشذلا ليل ف
 اراكلا تبقل نا لذلاب قلاف * دب لذا نم نكجبم اذاو
 اراغدلا ل- نا لذلا امنا * لذي ريبكتلا كلالحا سنل

 لاحلاب كك سفن تثدحدقل * املفعتملط بالكلاب نمو رخآ لاق

 نسما لاقو مهردلاو رانندلا ةمالاهذهر,مصو هنودبعب مص ةمأ لكد هلا هجر ئرضيلا نّسحلا لاف
 لات فرسلاىف قفني ثيبحلا ناف هةفنن اعف رظااف هلام لجرلا باضأ نبأ نم ملعت نا ندرأ اذا

 ال نوف ريمخال بدسملا نب ديعس لاق هريغ بسك ىلع لكنا هبسك نع فعض نم ىئيص نب مثكأ

 هجر هن لدد و هاما 4 ىدؤدو ههحو هل فكمل لاملا بسكت

 بوذك وهو لاق امذ ىدصت د« هلام ةرثك ءرملا بويع ىطخت

 ك..لع هللا مرحام كل لحأ نأ بحأام لاقذ ل>ىف ىناعحاف كمف ثعقو ىلا نب ريس نال لح ر لاق

 ىت> هتانتغا نا كفك مل لاقف هلكسأ نا ديرأ انأو افالف ثددغاىفا ىرصبلا نسغلا لحر لاق
 اوس لوةتناءا يال نم لاطلاق تاك هل رغغتست نا هّتبتغا نم ةرافك ةفيذح لاق هتجننا ديرت
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 هل اوقث(1) زيزعلا هباتك

 تاق ارمدم اوطيها ىلاعت

 ىاعت هوقو متاأساموكل
 توعءر-فنع 5 اهف

 هذهو رصم كامل سدلأ

 د ىنع نمىرعرامنالا

 اهليثو ءايطالاضعب لاق

 ىلا. عتدللا تاب 7 نما
 هنوةتدازهممن رمت نمو

 فعض هلحد ءامتالبقو
 قديزب و لاجرلا وه
 لسن عطقي وءاسنلا ةوهش
 نم ةعا جنا ىتح ليخلا

 امم شاعام تاضو-جلاو
 رك ذو#» !هئامةواللدحأ
 نءعمريسسفت ف ىودهملا
 هللا ىضر رع نهللادبع
 روم 0 علهلإ اناامهنع

 36 دىلبعرمم لك ليلا
 برغملاو قرمثملافضرالا

 ىلاعت هللادار اذاف هل هللذو
 لكس ارصم لمنى رك نا

 ىدنا اذاق هد_؟نارم

 تارسمن 17 مروا

 (لوقأ) هرصنعلاع جر

 نارثالا اذه فادهمو

 نم لكدا فاا ىلبتلا

 دن زب هنالضرالا ه-وىلع

 اذاواهلكراهالاتصقئاذا"
 ملعأهللا اوامالصقنتداز

 لسصأ فو د اماعودع

 ىتح ساذاللاوقألنلا
 هارت تاىلاوهذعإ بهذ

 لبح ىهو حلثلا لابجنم
 را( قر هنأ فاو



 نمرجلافسانلابوكر
 مهلاق هنعربعت الامداسُعلا

 ىرحأ نم ىلاعت هلا
 ره اهب دن ىلع تاري_انا

 ا
 هنوف سار ريما ىرمدامخل|

 ىودن ملا از هذخاق

 ةاسفكلذو هفقرحأو

 هن ةاهعبسونيستنو عب رآ

 كرابملا]نلاناقذناق
 هدا رةخسلال ال: ىفداز

 مس ةلودف اهلئمدهعي

 3 5 ران نم كيلا ع نا

 ىلع ةيوبنلا ةفيرشلا
 ةالصلا ل ضف اهحاص

 اعارذ نيرسشءز وات هنال
 ادح بب رغئمانهو
 لك كلذف ى رص رسام

 قهيداع ىراح ىلع هس

 تلطإ وةيضاملانيخسلا

 ةييسلاة لس ل تالت

 عقوام (تي رغنمو)
 هلاك: قهندانز ىف

 اعيصأ رشع ةعست دازهنا
 عارض هريس عسا ْنَد

 اذهو نابعشرمدع انى

 ةباغلاىلا ببي رع ىافتا

 كل: همق تعض دود5ةتنكو

 لوقاهتم اي ةياكمةبببلا

 مهاضوخ 0 م نذإا

 ندذلا ملعيسو نوعلب
 نوباقنب لقنمىئاوملط

 دق ىنارمصت نماسمب ف

 يدرج د ل 3 ابر

 ىذلا الا هلا ال هنأ تنمآ
 ل رص

 رصمملاعتهلار 1

 رساونب هب رش

 ا
 0 ل ع ل ل سس ل م ا ص تتأ- تل ١1

 ةنؤم مفرتو ةلال-جلا ىبتو ضرعلار فوق سانلا نع ةلْزعلا ءالعلا ضعب لاق ىسهلتو ىنلت هاف
 ةلز ىلرتسا الو اينذ ىلر غن نم تدج و ام نايس لاق ةقافلا رتستو ةمزاللا ىف وةحلا ىف ةأناكملا
 ا ةماسلا نانلا نك ىرملا ف تاز

 ىماخ ىلع شوةنم ىرذع »* الها مهكرت ىف كذاعاب
 ةباغىلع تش ثي سانلا نم نك دهع نم مهرثك الاندج و امو شوقنم هما ىلع ناكو
 سسانلا ملأ ةفسالفلا ضعن لاق *“ دهع الودعو ىدص ارب نم الو ةمذ ءاقو اذاجذر مذ رذحلا

 نم ساسذلا لضفأ ناورم نب كلل دب لاق  هدعبب نيف بغرو همركي ال نا عضاوت نم هسنعنل
 نا.فرشلا ىوةح ند ٠ (لاقيناك ) ةو 5 نع فدنأو ةرد#م نعدهزو ةعفر نع عضاو

 ُكيعضاون دش .ر8 الامجلا نا لاقوة وه ند لع لمقتو كا موه ا تا وب ودا مج طاوتت

 لكوم فالخلا 5 ناليلتارثك ا امو فاصنالا لقأ أمادعس نب دمج لاق كنفرش نم فرشأ ا

 بص نأ تدرأ اذاو كف ىلا تناح ءاملاٍب رمت تآ تدر اذان ز وكلا سآر ىف ةاذقلا ىتح ىف لكت

 فعض نم كلذ تافاربدمم هبلطتف البقم ىمالا ل رثال مهضعب لاق تعجر جرت ز وكلا سأر نم

 نب كلام نع هيذؤوي .قفانم نموه لك بنج ىلا هندا هسجر ىرصيلا نسما لاق ىأرلا هلقو لمعلا
 ٍفكتو كفورعم هلطسنت نا راما ق> نم ٍناطالنا نب ربع لاق راوجلا ءوس نمرادلا درت لاق سأأ
 رخآ لاقو + ىذالا ىل_ءريسصلا هنكلو ىذالا فك راوملا نسح نم سبل لاقب ناك كاذأ هنع

 ىولعلا لاقَقد رطلا لبق قمفرلاو رادلا لبق راما

 .. ١١ ديغبضلا انيأ قلحي لعب سياف د ادبأ انتامبأ ىف فضلا نشاتلسن

 تنك ءإهأ نكي م ناو هعضوم هتعضو دف دله تناك تاودنل لك ىلا فورعملا عنص الاب ناك
 عفو اذاو عقبال فو رغملا ةاش لاعب تاك هروذ ىلع د د وقت : رحافلا ءاطعا لاقي 2 هلهأ تن

 . ىنتملا م هكللت ار مركاف ما اركالا الا نمت رازجالل نسل اولاقو "اكتم باصأ
 ادع ميئالا تمركأأ تنأ ناو 5 هّتكلم م ركلا تمر ك1 تنآ اذا

 000 ا ا جلا تارا > لاق ركش ةسمعنلا رك ذزي زعلا دبع ثب رع لاق

 بلطال لقاعلا نال تْمَقْنا هج مر ك ىلا لقاع باط اذا لاقي ناك  اهتمح رب ىف اهوءاطت الو
 عاطتبسالام لمح الق جاطت نأ تدبحأأ نا لاعب تاك عنكم نعام لس ذا م رككلاو نكعام الا

 الجر اهل بلطاف لاو ةريغص ةحاح ىف َكمدت] سابع نب هللادسبعل وأ دج نب سابعال لحر لاق

 الجرتدارالو هنبب و ىنبام ءاضأ الا افورعم هتيلوأ الج ر ترأر ام سابع نب هللا دبع لاق اريغص
 ركب نه لاقي تاك ةسحاح هيلا هل نع لحجر ىلع نعتستال هنيب و ىننبام ملطأ الا ئيد ىنم هيلا طرف
 مهدعبأ ءارمإلا رمش نأ لع (ءاكجلا عجأ) مواسم هنا لع ناك هايف تسلا مو

 اذإ كناف تب راح نم صأ رغصنال ءاكتدلا ٍضعب لاق ءارمالا نم م-ممرقأ ءاماعلا رشو ءادلعلا نم
 لاعف ابرض ك.تعحوأ الاو قحلا لق ىلاو ال اللا شعب لاقرذعت ل تزحت ناودمحت ل نفل

 كوالا راصبأ نعلاز نم ءاكدللا ضعب لاق هب ىنتدعون ام دشأ هللا لد عون اخ هب لعاق تنأو

 (ةيهاتعلا 4 اهررض مظعاجيراق تاواهععن لطب ١مبدعاب نا رانلاك ناطاسلا مهموأق ن نءلاز

 هاجلاولاملا نوك» ثمح نم سانلا
 لضفلا هل ريثكلا لاملا اذ نكلو #« هلهال نامزلا اذهىف لضفلا امو

 نم متهالا نب هللا دبع لاق ىوتلا ىف مركسلاو عسضاوتلا ىف فرسلاو سفنلا ىف ىنغلا لابقي ناك
 ىنغلا هرطب أ رقفلا ىف دإو

  بسحلاوراد" لاو ةحاصغلا هل م تبهو ناو ريح ريقفلا نا

 لحاف



 اذ

 اقايلنا سلال نلدبدج الو د“ قلحخ سبالىتا ُْكلديد_>- سلا

 عوذ ص هصيأ بمحو قلخ دع هوادرو ىتغلا فرشلا لرددق هريغ

 لوذبم هضرعو رام ءغلارذد 35 هراست ل نم كلنن.ب1ل هريغ

 لوسغمهضرعو نامألا سند ب هس :ارذ ةىواار ةتفاامعرإو

 سدو ىلءس -زسندتلاو راعلان ماع هضرعو باشلا ناربرخك و

 رافع لرةحالو العلا دشع لرهشب الام لاق نامثلا نم سلا ام ( وخلا مهاربال 5
 مر ؟تلاط ىتأ نب ىلع ناك برهلاو بلاعا لكنا ههج و هللا مرك بلاط ىبأ نب ىلغلاق ءاهغسلا

 ماعط ىف عيعل لع ا لجرلاب عبق لاقو «يتأب : نلغاسلا | ماعط ىلا ىئد اذا ههحو هّنلا
 والوق» «ب مانا ىضانعلا تعوتوالاو لقا ناحنذابلا لعال لوقت نعم نبع تعميم « هريخغ

 تذعو هباطةشأ ع نااذه هرعوبأ ؟ لاق تاريثلا ىلعهان هساع هنا ناحتذابلا لمع ىذلاروثلا مَع

 ةئارغ للا هبل ر ناو ن كلما دع اعد درر | مهدنع همدخ هله نم امأو هذنع

 ريمأ اب لاقف ماعطلا ةيقب هبف نوكرال ىتح لك أب نأ لحرلاب مفأ ام كلملا دبع لاقف ثيذغت لاَقف
 الحر جا ا اعد « نينمؤملا ريمأ مينا امىلا ريصاف لك 1 نا تدرك ىتكلو ل ذف ىف نينمؤملا

 دسجأ ملتيحان نا ثالث لاله هرك انآ لاه ءادغلا رك ابا كنا لاف تءدغت لاقف هئادغ ىلإ

 ةسقب ؛ ىيمو مريح ماعط ىلع اموذ تريض»- ناو لغث ىلع همر هام انسب م نا اهولمش ىفىف

 تقابل م ادالا 1 لاعب تاك عوجلا لاق ب تك طل ماعاملا ىأ ءالّقعلا ضعبل لبق هنم بهمف

 ةاثللا دشد ماعطلا دعب لالخلا لاه هنا دمت نب رفع- نع ىورو هدنع ٍباطو هلبقالا أيش هملا

 رقفلا ىتي ماعطلا لسبق ديلا لسسغ ىبرمهبلا ئسسلا لاقو م ةكهتاا بءاعءو قنرلا باو

 نم كل ريس بلكلل هكرت نا عبش ىلع أ ي# لك أنال ىنباب هسابال نامل لاه ممللا ىناي هدعإ و

 0 مل لك ًاورذعلا ءاملا برشو ريدا لك أ لرخال ءامشأ ةعم سس نومأملا لات هلك 6 نأ

 لهستت نسحلا ةلاف ندح ةينث لك ىلارظنلاو ءىطولا شارغلاو ةببطلا ةحنارلاو نيللا بوثلاو
 هللا مرك بلاط ىلأ نب ىلع نغ + نولوأ ىف هو تاع ند لاه نمْمَمْو 1 ريمآاب ناوخالا ةثداح نيا

 ءالبو ةسنتق اولا ىفعءاملا ىف لود نب ريس نا تاكو عفر ىد ماعلا نع ماي .ال ل اه ههحو

 هبف مبمةفنلاةدغ ءام لسج وزع لاقو رمش م هللا نا لو قلعلا هللا نالديدش أو نيدلا ىف

 ءاملاو الام ءاملا نوك دو كلذ نم انو ة ةعدمو ةئاتفو ءالب 5 اره ربع ند نب ريس نب لاق

 ىأر اذا لجرلا ريعب نم ريس نبا ناك بث هنم لان اذا لامتزينلاو رصلاذامو ثابثلاو ةاوملا ةامح
 ةرعالا انما ف ماا ريعيال نبدي ثب ناك ةأ سما قزرب لجرلا اذه لاق لغاوأ هرازا لح هنا

 لاق ةوسقاهف ةأ ما لون هنآ الا عاملا ىف ضغلا ربع نا ح نب ماشه ناك كالذكو اهدمفشسإ

 اقيرط ناكول هللاو لال فأ لوق" زيزعلا ديع نب رع تحن نيزبلا مأ تعم هلبع نب مهاربا

 لاك لاملا 0 فافعلا لاسةف ةءورملا نعر ع نم هّنلا دبع لس هتسل ام ايون تاك ولو هتكلمام
 نبالئسةءورملا نم مكلا ف سيكل لح س دلو ةءورملا نم هبابب لحرلا 00 ةملط

 0 مايقعلاو لاملا حالصاو سرلا بانتحا لاف : ةءورا 5 ناهش

 هللا مر ؟ تلاط ىآ نب ىلع لاق هل ةءورمال ن نا نيدال دمت نب رذعح لاق ة ةءورا نم طال

 كلام فرغت 5 تدرأ اذا ءالعلا نيورعوبأ لاق كتان رحافلا طلاغو 111 ههحو

 ايمذالو امض نيخاونال (لاقي ناك هبنتحافالاو همضغىف كلغصنأ ناف هيضءاف ُكَقبدص دنع

 ىفريدخال اولاق نطآ ام نود هندحو الا طق اد-أ تفشكامفنحالا لاك مهتدومل تابثال هناف امتون الو

 ناوسالاو ياو هضرعو هنيد نوصد هت نمؤملا ةعمود معأ : ءادردلا بأ لاق سانأا نه دب الو ساذلا

 ىلاتَت وةفاطبباطللا .
 تدّدك ىناصاعلانء و رمع

 لينلا فاهقلأف ةةاطب كيلا
 اهفاذافورمم امهذحاق

 نم م>رلا نءرلا هنا عسب
 نينمؤم ا ريمآ "ارعهللادبع

 ناف دعبامأ ارمعم لينولا

 الف كليق نم ىرحت تنك
 دحاولا هللاثاك ناورك

 كب ردع ىذلاوهراهمل ١

 رانهقلا د>اولا هنلالأسنف
 ةقاطبلا ىلا وك رحنا

 تيلصل امونلبةلينلا ف

 اتلاف ومو

 لس>رلا ىأ ءالئلا ريدم

 لمنلاف ةقاطبلا قلأالف
 دقو بيلصلاواو مصأ

 وسع ةّدس ىلاعت هللا ارح

 عطقو ةدحاو ]يا ىف اعارذ
 ثالدىلاعتو كلراس.:هللا

 نمدملهأ نمءوسلاةنسأا

 نر غنينمّؤملاريمأ ةكربب
 نامت هللا ىطرراطخلا
 0 (لوقأ) ىسهتناهنع

 اننامز ىف ةعدبلاهذهلثم

 ىراصتلان ا كلذواذه

 هسبق قودنص مهدنعناك

 نم كله نم ضعب عسبصأ
 ديهسيل اهنووس مهدابع

 ىف هنوقلب ةنسلكىاوفاكو

 هبررق ىهو اريشدنعرخاا
 برقلاب ليذلا ئطاش ىلع

 1 25 ةرهاسقلا نم

 طقلارهشأنمنماسدإ
 دي زياملدناانأن وعز و

 مسا 6 هيفءهئاقلانالا

 هيلعتوز اور 0 وهن ودسصب

 هنوئلي ملباقلاىلاو هدنع

 روكذملا يراتلا ىف اضدأ

 نم هببسسل قفَسي ناكو



 4 ال سوسلاو برعلالئابقو
 ةبرواعم دنع نم فنحالا جرخ اللف ةلىاق نمتحلدأ دقو ديزي ىلع اظ.ةءواممل ىفاو ىلع تاخد || ةتيسو هحنط دالبو

 هللا ىضر بلاط ىبأ نن ىلع لاقو اهغصنس فيحالا ادي زب ثعبذ مهرد فا ىتئات ديزب ىلا ثعب [[| طيحلارعلاىلاىبتنيو

 لج وزع هللا ةمعن نم عوذرملاربخلا ىفو نسما مسالا داو اذا هدإول ري نا دال ىجعيش هنع

 باقلالاموماا عرستال؟دالوأ ىنكي اولع هنعهللا ىطر باطحللا نب رت لاقو هدو ههعشا نا ل> رلا ىلع

 رغضلا ىف اندالوأ ىنكنل اناو لاق باقلالا لبق ىن كلاب اورداب ىل- نب دم رفعجوبأ لاقو ءوسلا

 هيدي ىلع هلهأ ادد مالغب رو مال نم ريش هب : راح بر ةداّو ل مم قد نأ بقألا ةفاح

 ملعمل جاجا لاقو ةحابسلاو باسحلاو ةياككلا مي اع ءاب الا ىلع ءانب الل بحتام ماسك نم ا تاكو
 عبسي نم نود الو مهن تكي نم نوذد# م م اكل مواعت نأ لت ةحامسلا ىدلو مع هدلو

 لبق مرالابنتدعلف مراك1لا ىقَتبا نم ءاكسللا ضع لاق هقيدص لق هقاح ءاس نم لاق ناكو مهنع

 اضدأ لاو ريصلاو لذلا وه لاقف ملخلا نع فنحالا لئس هلك هلوج در نم لاق سانلا عصا نف
 تضرعأ اذا همفسلا نا هنع هللا ىذر بلاط ىبأ ن' ىلع لاقو لا-رلا نم ىلرصنا ملا تدحو

 باوحلا نم هيفسلا ىلعدشأ « باود>الب هيفسلا ةكراتم 20 رعش هدزف متغا هنع

 اناههفسانع در همفس انءا- نالاةف كلذ ىف هل ليقف همغسإ هعم رئاس رفاساذا ر ع نم هللا دع ناك
 جرت نا كلزنم ىلا ادحأ توعد اذا ةنسلا ند سا.ع نبا لاق * ءاهف_سلا هن لباقنام ىردنال

 لسغن نم رخآ ثيبلا بر هدأ نع نيسح نب ىل»- نب د# نب رفع ىور #ئ جرح نيح هعم

 هدعب و الوأ هلبق كدب لست نا هّتاك اوم ىف بدالا نحو فضلا مارك 1 ن مدانزلا نأ لاقو هدب
 اهلع ةدراو قورعلاو ندسبلا ضوح هدعملا هع هللا ىذر بااط ىلأ نب ىلد (لاق) ارخ
 رعش معسلاب اهنع ىنورعلا تردص تمقس اذاو ةصعلاب ا مع قو رعلا تردص تدك اذاق اهنع ةرداصو

 رهد تثتالك ؟ ةعاس ةداب د اهات اتعنم هلك نموكف

 11 راق دمر *« ئثل مس بااط نم مو
 بع ريغ نم ُكدهْضلاو رهس ريس ن« « مونلا اهههرك ١ ناقل لاق مالسأاا هيد عج نأ :.اناى ور

 ةرثكو كايا مالا امهبلع ناواس هسنبال دواد (لاق) هلعب ءراا بانعا ىملغعلا ىه ةثلاثلاو

 نم هطسو لوطو
 ةئامنانارخملا ىلا قرمشملا

 ةعب راوةثامعبسوفلأ

 ثتالثو السم نوعبسو

 هضرعو هقمتدنورشعو

 نوءدرا اوةينامع و ةثاعلت

 نوع رو سنو السيم
 سرغلالوةقودو ةقصد

 مورلالوق قو حجرملل

 حجووبلا نم هلو دراطعل

 ضقو#« نرتغلاو لخلا
 رعةنالخ ىف اهلك رمعم

 هنعمللا ىطر ناطقتا نبا

 صاعلا نب و ردي ىلع

 اهلهأه لاق ااهخفامو
 ناريمالا اهي هل اولاقو

 ىركحال ةنس اذهاناننل

 0 3 هومهل لاققف اهالا

 ةرسعاخأت ناكاذا هلاولاعف

 نم ةنؤب رهثنمول هلل
 ىلاندع طبقلا روهش
 كنافرصضلاو لسكلاو كلاما هنالك متل ا 8 ما جاتحا اذا كرقتي هناف مولا اهيونأ نيساركل ةيررات

 ضعب ىلا هنع هللا ىضر بااعملا نب رع بتك قح ىلءريدت مكر هد اذاو اه دوت لا اذا انلعلو اهبونأ انضر

 ريغ نم راهنلا لوأ ىف مونلا لهحلا نم ىلع لاق ل.ةنال نيطامشلا ناو ليقتال كنا ىنغلب هلاسع ىللاو بابثلا نماهلع

 قلعت هلئاقلا مونو ىرخرامتلا لوأ موف هريخ لاق ىلدعلا ىف ديزت ةلئاةلاو تع ريذ نم كَصْدلاو رهس منوكياملضفأ للملا
 لقعلا بهذي ساعنلا ءالعلا ضعب لاق قزرلا مرحي نيءاشععلا نيد مونلاو قج ىشعلا مونو اقف للا ىفاهانشلا

 03 فسلا ىف ىنعب ءاود ةب رش لدعب راهنلا فدأ مول ةمرعش نب هلبا دنع لاق هسيق دب زب مونلاو

 رئيسا زنك 5 ةشارف اروههدرو هراح هدجاذا هلإذذو إة-ىف كش ؛م لحرلا ىنك 1 تاآلث

 اسر نك ناو قطاون ثالث رسهجرزب لاق قلخلا ةئيسلا ةأرملاو قاعلا دلولاو ءوسلا راجلا ثالث

 ىلع لاو ها ةقيلاو ردصلا ةمالس ىلع لءاد رمشبلا نسحو لاحلا ةقر ىلع لءاد لابلا فوسك
 نم ىلا بحأ ىه تاملك ضعب سانع نب هللا دعوأ شارخ نب ةربو لاق ع ةيددرلا ةزي رغلا

 ا فق كنس انقر الار الروك الاس مالكلاو كابا لمبسلا ىف ةفودوملا مهازدلا

 ىف ندبلا ٍناعتاو قد ري ىف ءاطعالاو ئذ ريغ ىف بذغلا لاهجلا حئابط نم لاصتخ تدع دق الفاهتمءالجلاب .اومهىت-

 لاف هاردزاف رامطاىف لجرىلا ءارمالا ٍضعب رلفن هود نم هقيدصب لجرلا ةفرعم هلو لطا.بلا || صاعلانيو رمل ىأر
 : ل لا اعلا كلو نع كا ا هنا كمل-؟ هل | |نينمؤملاريمأىلا كلذيبتك

 ىف نوكال اذهو رع مهل

 مد مالسالا ناو مالسالا

 بيبو ةنوراوماقاف هلبقام
 ءامنأ ىهو ى رممو

 ىرحال طءقلل رهشأ ةثالث
 اريثك الو ديالا هةر

 : نينا : تدحلا نار تي الا ىساك ةءورملا نم تانثلا قلخخ * ىئناق باسلا ىلا نرلظننال هللا ىذرباطخلا نب رمع
 هريع



 اوكغز
 2 0 ا ل للا ا ا ا اتا ا 2 22222ت2221ل35لس7ا ري يب ب بيب

 عدوأ ةارقلا ىوذإوأ هلل * اهم دعاف ةعينص تعنص اذاف

 اوناك ماركسلا باصأ نا فو رعم لذبأ نكّلو سانلا نالخن ناتببلا ناذب» رفعج نب هتلادبعلاَمف
 بحأ ةحاح ل سم يمال ىضأ نال هّللاو نسحلا لاقو * الهأ اهب تنك م املا باصأ ناو الهأ 4
 رورسلا لاخدا لاق كلبلا بحأ لمعلا ىأردكتملا نب دمحم لبق ةعكر فلأ ىلصأ نا نم ىلا
 لصو نمزيزعلا دبع نب رع لاقو ناودثالا ىلع لاضفالا لاق ناس اس* د ا لبق نِمؤملا ىلع
 ا لاقو 5-2 تجاو ىدأو هّئاص نسحأ دقق هامثد حالد 2 هل رظنو هند َق هل هد هاخأ

 لأو ىناوا نم خال ةئملا هلأسأ نأ هللا نم ىحتسال ىناو هلَمَدسا اناو الا الامادأ تيطعأ ام
 تييح نمّوملا نسما لاك لأ 1 كدس هنخلا تناك ول ىل لبق ةمايقلا مون تاك اذاو امتدااب هيلع

 مهاذ 1 نم ىو هللا ناف ينمو ىذاو ك اباق هير هل تضغف هنرل ب ذغو هب رهبحاف هب ربحأ هير

 لاق لاق هرج ىلأ نب ثا نع) ةباالا تانموملاو نينمؤم ا نوذؤبب نيذلاو ةناالا هذه التو

 من لاقال تاق هم ذخأف هنأ قلا ع مدحأ ءىحأ نيسحلا نب ىلع ندع رفعحولأ امل

 رعش ناطيشلا ىف قفانملا بحو هللا ىف نمؤملا بح (للوذغلا) ناوحخاب مت كو نادخأ
 رئاخذلا ةاَقْدلا ناودا نكدلو *« ةريدخذب ىتفلا لامام 'لرمعا

 هللاس> ةمالعسنأ نس سرلا لاقو نيعةفرط لح ورع كارك د نع لفسغت الو هذإ انندلل هليا

 كءو> مث كبر تييحأول ذاعم نب تي لاقو هر دل مماستااو هللا ءاّضقب اًضرلا ركبسلاةالعا

 تنأو فيكةيذالا ه سهل سيملا لمت< دّقف قلنا نع هماكتو هل تح نأ ب ناكا 'لارعاو
 دهتعتام ردقب كلا اضرف دهت-ا هيصون وهولحرل مادكن ب د لاقو كب هعنصب ملاعق هوكسشت
 همقوحرال اع كلنناسل طةدحاو ا اما مسهل لذ أك كنناوحال كسك لذباو كسفن اًضر 2

 ناو كيسفن ىذؤتنأ كيصوأ لحر لاق *“ امف ع رااو- ربال ةعلم نع كتسك اف اكباوثلا

 اناهسسقت دعب دحأ لك نا نامزلا اذه ىف ةساب رلا تاطتال فافللا دماج لاقو »* كلاسك ب يذي

 دح أ لك ىلا كرمم شفت الور وللا ىف سر دق ئذلا ردق ناف قددص لك ىلا كلةحاح لزن: الو نالف

 وهسلاالوإ نسملا لاو ترهظ دق ءاودالا ناق دسحأ لك ىلا كنيدب قلت الو تعفر دق ةاامالا ناف
 ول فرطم لاقو *« مدآ نبا ىلع ناتميظع ناتمعن امهو قدرطلا ىف نواملا ىثمام لمالاو
 دخلا الولو توملا نع ٌهلغ غلاب هدابع ىلع نم هللا نكلو ىلقع باهذ ىلع تيم يلح ىتم تاع

 صالا لاك د3 لسغتال اذبعس ايآاب نسعلا لبقو * فاوسالا مسني تماقالو شعب اونهئام

 لأستال لا_عسلا نبا لاقو هنم اةينسأ ىنا ىسفن تئدف طق امون ثغام رخآ لاقو كلذ نم لحتأ

 اؤهتلمل لهن ىمع تأب وبن لح ر زغأتب ردكناا نب د#لاقو ناف اهماع 901 ةباآلا هذه ةءارق

 هعربال لاةفىبأ لاّقف اذه نم لاعف لحر فلخ ىثدع الحر هر رهوأ ىأر و ىئامل هئلمل فرست

 زعهللاوتانسح تانبلاو أ نونبلا ناولس نب د (لاقوإ) هماماش* الو هلبق ساحت الو هعساب
 دعب وهو اعبس كيمداخ .و اعمس كناح ردل ولالا ناكو تاس !ىلع راع ومعنا ا ىلع تساح لحو

 لاف داولا نع سدق نب فذحالا نايس ىلأ نب ةب واعم لأسو ككت رش وأ لودع وأ كم دص كلذ

 مو زلط ءامسو ةليلذ ضرأ مهل نو انرووط داو انبواق رام اندالوأ نينمْؤملا ريمأا

 الو 2 كلو.حو مهدو كودك موضراف اويضغناو مهطعأف اودط ناف ةلدلج لك دنع لود

 دقل تنأ هلل ةبواعم 4ك لاقف كتتايح اؤلسعو كب رق اودركي و كنتافو اونةيف اليتث مسهماع نكست

 فقرسملا قنادوسلا رئازخ

 ملقا (لوالامياقالاف)

 دنهلا

 ميسلقا (قاثلا يلقالاو)
 زاخلا

 ملقا (ثلاثل امياقالاو)
 رصم

 ملقا ( عسبارلا ملقالاو)

 لئاب

 ملاقا (سماخلاميلقالاو)

 مورلادالب
 ملقا(سداسلا ميلقالاو)

 ءلرتلادالب
 ميلقا (مباسلا ميلقالاو)
 ءارو نم نيضلا دال

 ةيلاقصلا
 ىذلا (ثلاثلا مماقالاف)

 هودعم ريم ملقا هتلج نم

 لام“ ىلعرهف ىرسنلا نم

 عسل 5 دنهلا منيصلادالد

 تام رح و لد اي 5

 زاوهالاو سراقو ناتسحمو
 رصمو ماسلاو نيقارعلاو

 نمهفو ةبردنكسالاو
 لباكو ةةرعةفورعملادالبلا
 ناه-صأو ناتسع»و

 نمو نام ركو تسد و

 رو>و رعطصا سراف

 روكو فاريسورولاسو
 ماشلا نمو اهلك زاوهالا

 روصو قدشمدو صج
 ةبراسقو ةيريطو اكعو
 ثسب وةإ_هرلاو فوسراو
 هزغو نالقسعو سدقملا

 لغسل عطقي مث نيدمو

 سنن ىلعر عك و رصم
 م .ويغلاو طاطسقلاو طابمد

 4هق ا رغملا نمو

 ناوريسقل !وةسمقن رشاروا يسلم
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 1. ا ا هسا رصمو ةرهاقلا رامخأو

 عز كاائذهم نب نجرلا دبعل تامو  هرملا بسك رش اهلاف هلثملاو م اياو ميدللا نع هيأ ىرحامو ديعسلا ليثلاو
 راصةخالا لمس ىلع هارت

 نةرصم ميلقاد> (لوقأ)

 عارنبب يتلا ن نترعشلا

 الوطنا اوسا لاش رعلاو

 هل_.اىلا ةقرب نم اضرعو

 هليل نيعإ رآ ةريسم ىهو

 اميكسفن زعف دعبامأ هيلا هللا هجر ىفاشلا بنك بارثلاو ماعطلا نم عنمما ىتح اديدش اعزح
 ر ورسدقذ بئاصملا ضمأ نا ملعاو كري لعف نم هعقتسنام كلعف ند حةساو كلريغ هب ىزعت

 لو: ارز و باستك | ىلع اعمجا اذا فيكفرحأ نامرح عم
 نيدلا ةنس نكسلو ةايحلا نم * عمط ىلع ىناال كب زعم ىفا
 نيح ا اشاعولو ىزعملا الو هيحاص دعت قاس ىزعملاا؟

 كركسش نم لاقو ىلطتنلاو كولمملاو ةأرملا لومرك 1 | مهتنهأ ناو كوفاهأ مهتمرك أ نا ةثالث لاقو

 (هللا هجر ةفشحانأ اهب جدع تاسأ نم) نا كمذي نارذ>اق هلعفتمل اف

 ناوضزلا أنداؤ خرم ملف »م اننيد ةكأ ةعبراب ملظعأ
 لامعالا حلاصك نوك ! ارخذ « دح مل رئاغنلا ىلا ترقتفا اذاو هريغ

 نب رشد نع هدائسابو ىأ ف ءاضقلاىف لخدمل برضا مانالا ضعب وأ معو لك ة هفيشحولا ” تاكلات

 دادغب ىلا ةفؤكلا نم ىنعن ةقينح ابأ 0 اما في اولا صام لاق ىدنكلا ديلولا
 هلعببرلا لاّمف لعفتال نا ة ةفشخولأ ىفلذن ٠ ناعفبل هماع فلك ىلا ءاضقل اهملوف نا ىلع هدوارذ

 ةرافك ىلع ىنم ردقأ هناعأ ةراقك قتل ارمأ ةفينحوأ لاّقف فاح نيمو ؤااريمأ ىرت الأ

 لاه لاق ثدغم نع اج اء سال ىف قوت هنا مجمعلاو تقولاىف سيلا ىلا هر ىهأو ىناعأ

 اع ترا لاقف 4 اعد مت هس هيلع ىنأف ءاضولا ىلا هقم انآ رفعح وبأ اعد ليدي 5 ل

 وبأ لاف ةنلا# 1 هيلع صرع 9 + تذك هل لاقف ءاضدلل مصأال نيذمؤملا ريمأ هللا مص لاق هم هدق ن

 الف ايذاك تنك ناف نذكلا ىلا ىيست هزال ءاضدال مصاال ا نيم وما ريمأ للع - دق ةقيئح

 نع هدانساب و سلا ىلا هدرذ ءاضقلل صاالوفا نينمؤما ري ا تريد دّقف اقداص تنك ناو

 اا ءإ انضقلا صأ ةدياحلا لزانب روصنملا نيمؤملا ريسمأ ثد «.ًارز لاق سنول نب 1

 نومأم نوكأ فكن اضرا "وماما ام هللاو هللا فاخ نمالا ك:نامأ ىف 1 الو هللا قنا

 نا كل لكي ف,5ك.سفن ىلع تمكح دق لاقف ملص” ثنأ تءذك هل لاقف كلذا ملصأ الف بذغلا

 دع ناكاالذ ثلاثلا ٌضعن و نيمو ءاضعلا ىف دعق هنا ليقو باذك وهو كتنامأ ىلع امضاق لون
 ةئس دادغ.س ىقونو ةرعجقلا نم ننام ة ةئاس ةغشحوبأ داو ىفوت مث َم مانأ ة ةنس ضرف ىك-ةشا نيمو

 اىور متر وهججا ن نع بيطملا هاور اذكو ر رهملا هلق ىذلا رووملا عيمصاا وه اذه ةثامو نيسج

 قو هنأ مهاربا نب ىكم نعو ني بجو ىدحا ل قون هنا ة هس رغ ةباور نيعم نب ىع * نع

 نملاق مترانلاو حملاوءاملا مهعنم لحال ةثالث (مالسلا هيلع لاقو) ملعأ هللاو نيسعنو تدان هس

 0 قدصت امتاكف اران ىطعأ نمو 3 كلذ هينصتام 5 قدصت اعاكف الم ىطعأ

 قسنمو ةنقر ىطعأ امتاكف ءاملا دحول ثءح ءام ند ةد رمش ناش و يس نمورانلا كَ لمعتأم

 نبرفعج لاق لاق ىروثلا (نعو) اهامحأ امناكف ءاملا دج ونال ثيح ءام نم هب م
 هراسستو هدعنص اذا فورءملا رغصت نا ثالث لاصع الا ملال فوردلا م دار كا تاما ن2

 نامفساب كلذ ريغ لعناك اذاو هتأنه هدا اذاو هتمع هنرتس اذاو هّدمظع هبرذص اذا كناف هلو

 الف قحألا اماف مهئالاو شحافلاو قجالا ىلا ةثالث ىلا ا كاكو يردك

 رضعو الوط ةللنولالث

 نمبر ةواضرعلا ل
 مهضعي هاكحام دما اذه

 نمرمعم ملف د-نااضن أ

 ةببردنكسالل مورلارع
 ريلاىلا هقرب نانم لبقو

 تاحاولا رهظىلا متن. و
 دل ىلادتعو كسلا

 ىلع فطعت مت ةبونلا
 داع نم ةنوثلا دود

 ىناعلا ضرأ ىلا ناوسا

 ىلا ئيبهتني ىت>ناوسا ىبق
 رع ىلع دعمت مزاقلارع

 ىلا هز واع: و مزمل هلا
 لغم اطغي م ةانيسرؤا
 ىلا ارام ليثارسا ىثب هيث

 ءار ورئاغجلاقمورلاردع

 جود جرد سرا
 رح ىلع ارام لحاسلا ىلع
 ةبارد_دكسالا ىلا مورلا

 تمدقىزلاد+لاب لدتيف

 وهو ةقر حاول نمدرك ذ

 6 ريالا هك ملفع ملقا

 ديل ولاني بعدم لم

 نوءرفو بعصم نيد يلولاو
 فاسو نوعرتو ىموم

 ةعمسأ امملاقالا نمهعقومو

 هنكشو يأ ثتلالا طسولا

 هعةوموضرالا ةرك ةغص
 ةرئادإا هذه ىف هارت اهنم

 معأىلاعتدللا او اهارب ىلا

 0 ىل اذه 0 امعا 0 0 1 0 ه]قع 0 3 5 ك-ثدف مولا 0

 (نيتببلا نوح د نب هلا دبع مموإ) نماضلا 1 ان او ءانثاا دمدحاو

 0 عنصملا 20 رط امم باصد ىدح د ةعياص توكل ةعيشصلا نا

 اذا



 ار

 تءم» امأ كالوم ىذر لريص ىف نا ثلع اذا لامقف هربدص ىلع ىوقي اذامب ( ىساصملل لبقو)
 مالا بحاص ىضر هيقام مالا نم * ىطخمسم ناك اذاىضرأ دو تبضر مكحلا لوق

 ىلأ نب ىلع لاقو دوسحم ةمعن ىذ لك ناف نامتكلاب حاولا ءاضق ىلع اونبعّتسا ثيدحلا فو
 ارذعت لش رارسالا امم 2 ملعاو هريسأ 0 هن تملكت اذاف كريس كرس هزع هلبا ىذر بلاط

 ةعمنم لاومالا زارحأ نالرسلا نامّدك نم رسدأ لاومألا اظفحو لا رمد اننا نم ادد ول
 رارسالا ءبعو قراس مالك اهعيسشد وقطان تاس )اهعبزب ةزراب رارسالا ارح ؟ولاغقالاو ناوبالاب

 منك ع يطتسالو هلي و هبىثع و هلم ليقثلا للاب لعتسيل لجرلا ناو لاومالا ءبغنم لأ
 اذاه لاّعثالا لمع هقول الأم ربل ميال هوم هءلق ىف هريس توكيل دحخرلا تاور

 ةدعو وللا زب زعلادبعنب ر «علاقو الح هت نع ّقلأ اغئاكو هشاح نكسو هبلق حارتسا هعاذأ

 العا نار ومالا بعأ نمو هري» حاتغم ىئرما لآ انما اهصتاغم نسلالاو اهلافتأ هايل

 لقو « هل عسيضا ناك هنازخ رثك املك هناف ريملا الا اهل قثوأ ناك اهنازخ رثك املك اهلك ضدلا

 ريص نم س اذلاريصأ 0 ماكي و هفت فرد تا لاق ناس .ذالا ىلع ءايشالا بعصأأم ع ءاكلا ضعبل

 هللا ىلصىذلا ن اثدإ نذلا ىف ىو ردن اودع توك نا كشوف هعبدصل هدد : ملف هريس نامثك ىلع

 «لاومالا ف تانامالاك ةناسجلا اهف تمرح ةناما ىهف ثنتلا مث ل-جرلا ثدح اذا لاق ملسو هيلع
 ناك نا ةنامتا اما نيئدش قود حومب هزاق نانعن رس راها نم عك ٌلريغرس ءاشفا نا ملعاو

 ىنلا ناإ ايلا 5 زملا ةف رعم ركشلا نتاع وبآ لاقو 5 اريضسم ناك نا ةمسلاوأ انْعوم

 ركل 1م سانلا ركشت م نمو رب :كلا رك. شد لد ل ل املا ركن نم لاق (ملو هيلع هللا ىلص

 قع نزل نيل اذه لركشلا في راهر 5 اهزك ةتافربت !!اورك اذنزب زعلادبعنب رمي لاقو هللا
 لعفت هللا لوسراب هل 0 هامرو تئغتت | ىتح ماقملسو هيلعمللا ىلص ىلا نأ ىورو هناسحارك ذب نسل

 نب ةريغملا لاقو اروكش اد_ءعنوك االفا لاذ رخأت امو كبنذنم مدا دق تناو اذه

 اذا اهل لاوز الو ترقق اذا ةهعذلل ءاقدال هناق ل اركش ند لَ ممثاو كاع عن ! نمر كش ثا همعش

 قليلا كح هللا كت بحرت5 ىلع (لاقو) ملا نم ناماو او معنلا نم ةدايز َر ركشلا ناو تركت

 ةقيفح لاو قاذلا 2 ىلغتش هللا كلش ردق ىلعو نق ةلكتا كياهي هللا نم كذوخردق ىلعو

 ضعي ان :ملع مدق لاقو هلاح عد ساغلا لا اوحاب لغتشا : نم لاقو كلثم وه نمع ىنغتست نا ىنغلا

 لاقث ةرمتوفغف لالا لوط تئطلا هنمذدن و همردأ تنكف نطبلا هلع هن ناكف لعاف انناعكأ

 وب ألاقو * هليا كحجر هيما ل هّلنا كنعل هلوذ دنع كلسفت انج اك لبقت هلبا لِيَعل تع

 ةرمصا ىمحعت نم ىيعالا سد دل هنعو ادبأ جفيال ة هوهشوه ا ىلا هدب دم نم نأمثع

 ىف ىفلا بولقلا ى معل 9 راصاالا ىب معال اهخاف ىلاعت هلبا لاق هنريصمب ىمعلا نم ىمعالا اما

 كلذك تازتملاو تاي الا راهظا ءايبثالا ىلع لجو زع هللا ضرفاك ىتثهالا رعوبأ لاقو ر ودصلا
 اد هللا عم فاختال نا فوملا ةقيقح هنعو قاما اهب نتغيال ىتح اهناثك ءايلوالا ىلع ضرف

 « ةمركم لاقملا ىلع لاعفلا لذذو ةصّنم 0 ىلع لاقملا لذف (ىرابذ ءرلا ىلع وبأ لاقو)

 «ةعبقوأ ةنسح ةصصألا لاخا ضخ اررسثلا قد رملا لوأورظنلا قشعلا لوأ ءاكحلا ضعب لاق

 1 ةحاعو ت توع نيلسملا ءارقف نم ل>رلا نا م لاقو هانم هودع ىل طعأ دّقذ هاوه عاطأ نم

 تكرملا دب ردو هد الؤس امللا د راو هدع الذ حاكذلا دب 7 اهندلا ىف اهض# : م هردصيف جفت

 سدق لاقو * مهعبسول ! ضرالا لس*أ ن نيد هرون مجوا هلنذؤب الف ناطلسلا باب ايو هد الق
 الو رايك اودوسف ثمانأ اذا ىنم عكا يل د_>أ الذ ايالث ىتع اوظفحا ىثباب هيئبل مصاع نبا

 م ةالخب -0 )

 ىنغتس ومع ركلة نم هناف لاملا ظفع مدلعو مهلع اونوهتو مرابك سانلارقحذ مراغص اودوسن

 تالة الا دعس 000

 كلذتةلاللا تضنقا دتوانأ

 لعب اهاهأق رم هم ْلْدَع عد

 انوا
 فاوءم-#وامملا اوغلا
 هيئالا

 ىنناىت>نامعالا اهمتباق

 دعس نيدإا زعس تنناع
 1 هييخلالا

 نبا نا ىكح (اهعباع)

 ريطتلا د. دشن اك ىمورلا

 ردو هدا نوال
 رارعدسا دسعتالا هئم

 هىومس اهفهن حلا ئئارقلا

 تاملك-ا ا|نم 0

 ضعبهبلاث عي هنا قفتاف

 مانالا نم مول هياعصأ

 نسح هحولا عام امالغ

 انإق ةعئارلا بيط مسالا

 هيلا حر هيلعبابلا قرط
 هدمسىل اروضحلاف هلأسف

 هيبط مشو ا

 لاقف ململا ههحو ىآرو

 سأر ىلع طاسخ ناك د
 ىتاردبلمدتةوررلاا 2

 ارسلك أب وهو باببلا
 (ال) نيتباردلا نا لاقف

 لاقدةلاف'ان(رغإ رقلاو
 تاىلا قاغاولحخدف رمال
 تا تررمال هللاولاقو

 نو:ةنوئحل اوةريثك ةدمحم

 (( ثلاثلابابلا

 رصم ملقا لح ر كا ذي

 ددعلا اذههبف مةوىذلا

 هراسعا نو ةذسئرك ذو



 دوغسمول نكح (اهسماخإل
 ىعسملادوادوبأ كلام لاق
 لعل يل
 ةدعسمثبا تاق نءنءا

 ولأ تاق نم ونأ لاق
 كلم لاس رد
 لاف لأسىنارعالثم
 لاقف ضامفلاق كلوءاام
 تارسفلا نبالاقن مننا
 رس ولأ لاقنموب أ لامذ
 نا انل دن قيبللاقف
 الاوذر وزىفالا لا ةلن
 فروه-كملاللعلاو قرغت

 ن.كلامهاورامرابا اذه

 ىف هع هللا ىذر ل

 تاطلختا ن' رعناأطوملا

 الحر لأس «فعمتلا ىدر
 31 تاهشلاّقف ةعدأ ف

 نم لاق نس لاق ةقرح
 نو لامفرانلا ةرحلهأ

 نظا: تاز لاحد كتكسم
 دف كلهأ كردأ لاقف
 اكمال ناكفاوقرتسح>ا
 هع هللا ىذررس علاق

 تاهشناىكح (اهسداس)

 امون ناك ىدوةلا نيدلا
 لخدف ف رشالا كاملا دنع

 مكحلا نيدلا دع_بةيلع

 هلامْفةثحوام ندب ناكو
 ناهشاب لوقتام فرشالا
 لاذ ندلادعسو ندلا

 ل12 تاك تا دوس
 ىلعو دوع_سلا لعسوهق

 مايحلا فو علب دعس طامساا

 ةممدحلالا رعس فوضلادنع

 ماذلا دعس ىضرملادنعو

 هيعأو ناطلساا كل. مكق

 اهب نا مع :و همالك

 اقل

 صدق انارعا نا ىورو مهرواشأ ىنج أيش لعفأال لاق اذ فدكو هل لمق او رثعب ىتح طق ترثعام
 اهركذ أن أىنعنعءابحلاو ةجاح كيلا ل نينمؤملا ريمأاب لاقف مالسلا هيلع بلاط نأ نب ىلع ىلع
 هلملا ءاكحف ىاحهسكا ريخقأب همالغل لاذ ريف ىفا اهف طفت ضرالا ىف اهطفن لاق

 ىلارعالا لاَمذ

 دال املا نس نم كوسك [فوسو * اهنساحم ىلبت ةلح ىثتوسك
 المحخلاو لهسلا هادن يي ثدغلاك * هءحاص راد ىعل ءانحلا نا

 العفىذلاب ىزحي فوس يما لك * هب نادي فرءىف رهدلا دهز:ال
 اهتقرفول نينمؤملا ريمأ اب ربنق لاق ىنارعالا لوا ذ اهابا هاطعاف راند ةئام هدز مالسلا هيلغ لاَمف

 اومركا لوقي لو هدلعهللا لص ىنلا تعم“ ىنافريذقاب هم لاق مهنأش نم مب تحلصال نيإسملاف
 هيلع ىلع نب نسجلا لأس الحر' نأ ىور. و * هومرك اف موقع رك م انأ اذاو مكلع ىنثأ نم

 لامع قاف كل هلم لامع ثا لاقو رانيد ةئامست:و مهرد فلأ نيسوت هاطعاف أش مالسلا

 هانا لان ند نب ثبألا نا ىورب و # :ىلبق نم لابجلا ءارك نوكي لاقو هناسامط هاطعاف

 ىلع ىطعت نو متاح ردة ىلع تلأس اما لاف كلذ ىف هل ليقف لسع ىزب اهل صاف لسع ة-ركس

 لحتربتالحرل ادار ابلذ زب ركن ب ساع نب هللا دسعب فاضتسا الحر نأ ىورو « انئمعنردق
  يتنملا لاق هانعم فو انع لحرت نم نونيعبال مهنا لاقف كلذ نع لأسف هناملغ هنعت م

 مه نولحارلاف مهقرافتالنا * اوردق دقو موق نع تاحرت اذا
 نبا لاق اذهلو هل سلام ىلا عمطي نا عملا اغا هلام لجرلا عنع نا مشلا سيل رع با لاقو
 ىرسكح لاهو لذلاب سفنلا ءاذ١ نم لضفأ سانلا ىدناب اع سفنلا ءامضم كرابملا

 دجو اذا ريقفلا نال رقفلا نمرضأ عنلا رك لاقف رقغلا اولاق مدآ نباب رضأ ئش أ هنادصال

 دنعقفراو نالملا فريدا اهتامالع ن ملبةقفوتلا نس> تامالعا؛ لاف ادنأ عستبال عصشلاو عستا
 لاقوانبلا لصو ائيلعريسنمدواداب مالسا هيلع دوادىلا وأ ىلاعتهّا نا ىورب انمذو لزاوتلا
 ريصلا سلو اسوفن ربصأ مار و هاب ربصأ ماثالاف نا اريص رمصأا ةعتدلا باك ىف عفقلا نبا

 نا نكلو رجلا تافض نم اذغ ناف لهءااو دكلا ىلع دس+ا ىوق نوك نا هء-اص حودمللا

 هللا ىمأ ىذم تري نا هنع هللا ىذر باطحلا نب رمع لاو ا/5* روماللو ايواغ سفنال نوكي

 بلاط ىبأ نب ىل_عل ةدراح نا ىور و اروزام تدةكو هللا صأ ىذم تعزح ناو اروجام ثنكو
 ا از ار رق ناك طابصاهل ىدسا تحت املكف هءئاو> ىف فرصتت تناك هذع هللا ىضر
 مالسلا هيلع ىلع ىلا هتكش كلذ نمرثك ؟ الف هللا ىف كلبحالىنا هللاو اهل لوقي هيلع هللا تاولص
 اهل لام تريع مث هيف كبح هللا اوانأو هل لوف ىرخأ ةرم كللاق اذا مالسلا هيلع ىلع اهل لاف

 باسح ريغب مهرحأ نو رباصلا فون ىحريصأو نب ربصت اهل لاّمف هيف كبحأ هللاوانأو هلتلاق كلذ

 هلاه هوذ ةدصلا ىلع هرمأ د وذ طا1ناعدف مال_سلا هيلع نيئمؤملا ريمأ تريدخاف ةب راما تلحتدق
 لذيال لةاعلاو هزط ب.ذال لكوتملاو حاختلاب ليفكرمدلا هنع هللا ىضر لاقو اهبنيعتس ةقفنعم

 ناثدلا لءتاذمريصتلا ههد و هللا مركب لاط ىلأ نب ىلع لاقو ةءفر لواب حرفي الو ةبكسن لواب
 نم رباصلاو ريصد ةرانو زد ةراتف هراكملا ىلع هللا ىف ريص نم ريصتملا نامزلا حيرف حاتفم ريصلاو

 ىحوأ ليثو ةةيقملا ةهج نمريغتي ملو نمحمناو اءالبلا عج هيلع عقو دقرايصااوزء:الووكشنال
 ريصلا نيب ىساحلا لاقوروبصلا ان ىلا الأ نمو قالخاب قات مالساا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا

 باقلا مذتق نب رباصا الزانم ىلع هلدب ةرخ“ "الا مالعأ نم العمتلا عفراذا كلذو منتلا ىهةلا- ريمتلاو
 اههذرطاخخا نوكس عم ةنحلاو ةمعنلا لاح نيد ىرغنال ناريصلا ثراحلا دمت وب لاقو معنلا رورسسب ص واحدن مصاف ةشدنو

 تحلل عوفي رسام ملكا
 ليقع)



 نما شخ لا تنل عرخ سة سا ا
 0 ال لحب ةفحشو هتناؤم ا عم فاصوالا هذه عج نم نب رخ“ الا نم دحأ
 رابتلاب هتعاط ىلءالاب كنعان كلعال قششرو كبرضال سلج ةفرحلاو لغشلاو ةدقعلاو رخذلا من

 ثتدد_دتن هك ليساو؟ طس و كح" ابط فطلو كعاتما .لاطأ هماارظنلا تمدأ تارضالاىف هتءاط رفسلا 2 كه.اعإو

 كاذنم ريطتف مهاردلا | قاحللا ىف عفر هتسرد ناو لرك ذ مادالا ىلع دلخ هتغلأ نا كطاغلأ منو كنانب دوحو كناسل

 هدشن اور عاشماقف ||| كولملاسلا<#ىف ةقوسلا ساحب وةداسلا دعاقمىد علا دعقب كلاب مهدذع هون هتعنر ناو لردق

 رعذ دشنأو قناوم نم برغأو تحاص نم هب مرك اذ
 سن نم ةدرعلا ىف لاف * ىرعلوط درغتلا ىلا تسنأ
 سدلملا لد ىرتفد سنو * ئسفن عدنو قداح تاع
 سول لغب وأ ترفاس اذا + ىلح رب سرف نع تينغسادق

 سورعا ا ىمأ ىف مهلا حرطب مول لك دي دج سرع ىلو

 ىسيكو ادبأ ىف ىايمهو * ىعمج حرخلتاو قرفس ىتطب و
 سفن لةءئذ لك ىلهأو *+ قاسم ىتكردن نيح ىو

 ىل سبا ذاتسسأاب لاقرادلا باب ىأر اإذ ةفاض ىلا نانا هاعد ىريمخلا ناممعابأ نا (ىت-و)

 لحرلاه بلا داع هلزنم ىفاو الف ٍناممءونأ عجرف لاك هنلا كلجرب فرصناف تمدن دقو كلذإ هحو

 هراد ىفاو الذ هعم ىضمو نامعوبأ ماقف هعاسلارض-ا لاقورذتعب ذخأو تمدن ذاتسأاب لاف

 |رضح و فرصتد نامتع وبأو ةعبارلاو ةثلاثلاف لعف كلذك مث رذتعي ذخأو لوالا ىف لاقام لثم لاك

 |ربأ لاقف هحدع و هيلا رذتعي لع>و كد ةالوعأ ىلع فوقولاو كرابتخا تدرأ امنا ذاتسأاب هللا مث ّ

 أ مهضعبل تاكو رحزئا رح زاذاو رض> ىداذاب اكل اةبالكلا عم هإلثم دحح قل لع تل نا

 ِ ركشأ هلا ت“ 'كفلجرلا ب رضف ىلاعتهننار كش هءمحاص هل لامخهملا لراف تاطاسلا هس قد دص

 هزيغال هل ديت اذه
 مغ [باهذانم هراهذ 2

 فص مما |نوك ئن

 هتورح
 ىف هكاسماىف ريخال

 هم

 نسحأو هوقب لءاغتق
 ناىكح (اهعبارإ هنزئاج

 روناك ىلع لخدال>ر
 رم تحاص ريشا ا

 مادأ هئاعدف لاو هلاعدخ

 ماا رسكب انالوم مانأهتلا
 تا ثتدت مأنآ نم

 فى تورضاحلاةعاج لاو

 نمل وامل | رع جرجا كح يبا رف سم هرقل ريس
 دامت م هيحاض ىلا تتك_ذ عرف ىح هسآر ىلع فق و ورهحم موتي تأ جات وعَو اتش ل

 ىادلا نأ نأورغال راتزلا عضوول هبحاص 4 لاقف اذه نود متع ءالب ىان كلو > ىنم الام قاع ارح
 9 لحر (لاقو ه) عن >2 ثنك ام كإ-رىف هجر ف ىذا ديلا عضوا كلو ىف هلسسووف ىذل

 1 57 كيلق ا ىلاعت هللا ركشا لاقف اتم ذخأو ىراد لد صللا نا هللا دمع ن لهسل

 قي راب نس هدنمص 7 | ضعب هبصغ هالضفلا نم الج ر نا (ىدرو) عنصت تنك اذامديحوتلا ذخاف ناطيسثلا وهو

 و ا لاق 4 اهليق كل برضأ مأ 6 كل رك ذأ 4 لاقف روينا ىلا 5 --- ءالولا

 0 و ا ا
 م 0 هرارق 7 ىذواف 2 ملل هل رصانال هنآ 06 انطراعبل فرختال

 نممانالا ضفحت ن (,ناو | نمىوقأ هنأ هلعل ىلاولا ىلا اكش سمأ هيث دحو الحر راصو غلب اذا همأ نم ىوقأ هابأ نا هلا
 ١ ”ا.اغ لإ هغدني مناف هاوس نث ىوقأ هنأ هلعل ناطلسلا ىلا اكش هتمدكش تدتشاو هلةع داز اذاق هبنأ

 نعال بصنلا عضومف || دحأ كقوذ سيلو ةلزان ب تلزن دقو نال لا نم ىوتأ هنأ هملعل ىلاعت هللا ىلا اكش ناطاسلا

 رلظنلاة لق ||| لاق همرحو هتبب ىلاهج وتم ىناف مسوملا ىف هللا ىلا كلم تعفرالاو ىنتغصنأ ناف هنلاالا كلذم ىوقأ

 اذه نم تءافت دقن ||(: :ءاسغلانباىرطقااذخأ جالا تاىور و هب هيلا «ةعبض دوب هيلاو ىلات تكي نأ ىمأو كنغصنن ىلب

 اندمسا ظ ىجنأى اذ قذحأ: النا نينمؤملاريمأ ناتك ىمنالاقذ ىلع لباب ورذعلاف لاق كنلتقال لافو

 دم_-نسعهرثون لأغلاو | ىلحتو هباوج نم بعتف ىرخأ رزو ةرزاورز' الو لاعت هللا لات هذم دك 1 ىم ناف لا هناه لاق

 ريشنلا ألاف رواشس نم انياع كلعال نكن ىسراغلا لاقف ارخاغت امسوافو ايمور تا ىو ربو * هلدس

 تصنالب ضف همأنأ ناب
 ردك الإ 5 | ىبارعا لاقو هنراما تدج هيراشتسا ترثك نم لاق ناكو رواسب ال نم ان.لع كلءال نحت كورلا

 : وغض هناتأ ناو -



 لحرلا ىداشفراضنالا

 لا فراسإب ملاساب هناإق
 ممسو هيلع هللا ىلصىنلا

 امو سس ق ةرايدلاانل تاس

 ءالعلا أ لوق نسم 0

 ىرمملا
 دعسان دصقم تاّقن نا أس

 الاف نولريمالا مساناكف
 اضدأ هلوقو

 ايلعهدمس هامعم دقو

 لافردقل اولع. نمكلذو

 اهنأ قع ١ ) اهن و ١

 مانأ ىف مولا تاعفاست

 هعارفنولوط نيد

 هددنع نمرض-أو كلذ

 ءاباعلاو  نيمتملا نم

 كلذف م هدنعام مهلأسو

 ةلعلشبلا ىشد اوناجأ اف

 ىف مهو رعاشلال جلا

 لاملافهدشتاف ثد.دحلا

 وحنااتطقاستاولاق
 زياسعت طفّيدامل

 مهلاقمدنعثدحاف

 ريب كنت ناوص

 كالا 2 اىذه
 ربمالاءادعأ م هرعت

 هسجرنولوط ن الءافتف

 هلرمأو ريشتساو لوب هللا
 ةيئسةعادت 2 ةيض رم هد

 ملفأ ةعامعلا لاقو
 لون نأ نسحب نموكذام
 اذهناك ول ]وق اذهل ثم

 «ار ةرداث تحاصلجلا

 لاقفانمملك أب ه|قيدص
 لك نال ها دعا اهل
 هبقتديز مس هنال نمسا
 تال عشا ولاقننونلا

 ةايحامنالةنحلالك أت
 (اهئلاثا) فلالااهنمتطقس

 نيسان زهاط ناىكدب

 ب.

 مهردلا هل لاقي لوسر * ىوس لوسر لك كنع عدو
 ركذي اومدقاك داعملاف كلسفنل مدقو مالا ذوةنواسثدلا ةدعاسمورمعلا ةصرف (زمتنا)
 توهوملاو ندبال لوك ألا نأ معاو اورخّدا اك داعملا ف كيسفنل رخّداو او ركذ اي تاملاصلاب

 لضفن سحلا قالا نأ لع اولبجنيذاعم(لاقدإ) مالسلاو تش ةثال“ !ا!ىارتدافّودعال لو رثملاو داعملل

 ناعستنانا ىرثالا هل روهشمهقاخغر وسم ناسنالاو لاء رلارهاوج رهاق” هن و دبعلا تقاثم

 ام لم هلاضحخ نم ئشن هيلع نع م مت 9 ل“ ةاضفلا نم هيهصخخ اع مالسلا هيلع همن صخب 5

 ةدشنممصاةالو مما اللا مانع قا ىلعل كن اوىلاعت هلوقىف نيرمةملا ضعب لاقوهقلذ هيلع ىنثأ
 ءافح نمُك لع دربام لوبق قانا نسح ل قو قالا لاقت لمح قاحلا نس>لاةو ىلاعت هللاب هّمفرعم

 نع (ثيدحلافو) ةارادملا نسكت هوركملا لاما نسملا قانا ل.ةوّولن الو ركض الب قلدلا
 هحولا طب و قالا نسع مدوعسف ملاوم أ سائلا اوعست نل لا هلل سو هم هيلع هللا ىلصىنلا

 هيا يغتفدامر تدشط عطش قوف نم هيلع ىئااف ةرحاهلا تقو ةكك زاتحا ناسثءابأ نا (ىودو)
 ىلع لوصف راثلا «بلع بدن نا قا نمش اولوقنال نامةتوبأ لأق ىلملاف مهتاسلا او اوطسو

 امهادحا نب سم يي ' لاق طقاسندلا ىف ترف له م هدأ نب , ميهاربال ىلبق قود« بضغل 5 زحل دامرلا

 نسد وأ تاكو ىتعفصف ناسنا ءاخ اسلام تنك ةيناثلاو ىلع لامق تاما ءاف مول اد 2

 اومدنال ىكراغملا ةراخلاب قررا سالو ناك تا لاو #2 ر ةراغاب هور نامدصلا هآر اذا ىنرغلا

 "1 0117 1 امال اعددهجو هقلا مرك بلاط ىلأ نب ىلع نا ىورو ةالصلا ىنوعملجف ىقاس

 كنب وقع ل ل ىلاوح كرت ىلع كح 2 لاق من لاق مالغاب ع 7 امأ لاف اعماطضم هآ هارذ

 فولأم فلان مؤملا ملسو هيلع هنا ىلص ىنلا (لاقد) لا هل هل ل تلات كما لاو تلكم
 ىلصىنلا(لاقو) تاولالاو رهاوذسا نم فاآ هنال مدآى ع“ امناو فاؤد الو فلأنال نيف ريد الف

 ضوح ىلع ناك رذانأ نتاكورو كمن فلآ ىأ كش هللا محا نكماتم نياح رل مسو هلع هللا

 ىنلان الاّقف كلذفف هلل يقف م_طضا م ساف- ضوما رسكناف هبلا سانلا ضعب عرساف هلبا قس
 نب ىلعلاةو*« عسط ةيلف 0 بهذ ناف ساحب نأ لحزلا تذغ اذا ان مأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ناو موذ هو- وفرشكنل انا رذوب أ لاقو اهعطق ىرئافك ؟ منامنا انا هيلع هللا تاواش بلاط ىبأ

 اقلط كاهجو نكماو ةبيط كل ةحاكن كسل ىنباي ة مكس +اىفبوةكم ريب زلا نب ةورعلاقو هب عينعلتل اند واق
 احل اصابحاص ب ثص»ب نمد 00 ءوسلا بداص بيتا نمو ءاطعلا مهيطعي نغ سانلاىلا بحأ نكن

 كلذ ىفبتوعف مهلاومأ ىف مهل ىذالا ديدش هتيعر) املاط ناك برعلا ءارمأ ضعب نا ىورو مغ
 هيحاص ب اكللا لك 5 ا اع ر لالا ضعب هل رك هؤلدقف هياعا وذ كاعد كدلك ١- لاف

 نب رهلا معو هيرغاا دال ةفرعملا منو ةددولا ةعاس ىق يلا ١ بالا + هعبسملا 1 ملاذا

 درب ىف لمحت ناس ىئصأو افرط هب ىحن فرطو الع كم لاو 0 زئلاو رب زولا منو ليحخدلاو

 كأ نمو ىنفنال ةرمأو ىوننال ةرهز و ىوذمال اهلك أ قوت ةرضصمب تعمم لهرخت ىف بلقت ةضورو
 تضغناو ءابحالا نع مح رتب و قوما نع قطمب هداضو سنملاو هفالخو ئشلا ىردت هب سلخ

 عمتاو ءاوهلا َن م نيلأو حجيرلا نم تاو ضرالا نم مك أ بحمل هيلع تدب رع ناو - هيلع

 ىل دحاو معك تعمم له لقأب نم يع آولث داو تايم ع نم قطن] او ىذا نم عنمأو ىمملا نم

 ىهلاناو عم»أ | ظعو نا ىنانونىور ىدنس ىدنه ىسراف ىب رع 3 زغ افاصوأ عج ةريثك لاح
 أ دحنا لدي راسالو لديزيو كيم ديفتس الولدشإ عج وأ برص ثاو عمدأ لد ناو عتمأ

 سنؤمو مراكملا ندعمو مسملا عوج و مولعلا دق غد ةادولاررح و رارسالار مذ ههزف حدم ناو هرممعدخ

 ١ نعد غاب وأ نيلوالافثعم» له نيرخ هلا ءام ذأ نم ريْمك ن - لري و نيلوالا مع كديفب ؛ مانيال 1

 دحأ
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 عست: الام هرش .وهاص أو قاخلاا دارملعستن الام هبودأو هاندأ نيم-5 ىلع هقيضو فلقلا قبض قلثلا

 بلاط بأ نب ىلع لاقو# نسف كَملو ىأ رهطف كيابثو ىلاعت هلوق ىف نسملا لاقو ىل |وملا دارا

 هازخأ كواممل لوقأ ىنومتعم« اذارع نما لاقو ءاهغسلا ةرشاعع قالمخالا داسف ههحو هللا م

 دابزتن ىح / ناك وبذغلا ىذدع ةسفن كلءالئذإ اوه قلخللا د لاق :ورح هنأ اودهشاف هللا

 ع ,ساولاعت هلوةىفلضو محلا هب هيلع ملعت م مالغلا اذه ا : هل ليقف هوس مالغُث ةراخلا

 ىممع» ن "ال لمضفلا لاقو قاللا نسح ةنطاملاو قالا هن كم ةرهاظلا ةيطابط ءرحاق همعت

 مذي الحر ععم اوك نأ (ىودد) قاذنا ىَس دياع ىو تا مّىلا بحأ قالخلا نسح رحاف

 الو هدو امحاص بلطت تنأ ا اذهاب هل لاققف بدص# دحا قس مو تامزلا دسف دق هنآو هلهأو ناملا

 تلطلاف فصخت 7 لف لصف ه- 2 هل-ر لك أنو فصتن الف هنم لائتو ريتني

 الو كل-ر لك أبو مةتنت الف لوةح ورصتنت الف كْذْوِب ابحاص ثدرأ نا نكلو كّمحاس دحت لو
 ةارادملافلسو هيلع هللا ىلصىننلا( لاقو) كبصَتن نم لأ انأو ابازحأو اباحصأ تدحو أش هنم لان
 ضرغلا ءادأب ترمأ5 شانلا ةارادع ترمأو سانلا ىلا دّدوَتلا هتلابتامنالا دعب لقعلا سأر

 تاءحواهرصب ىعو اًعأَر ترقتفا او رئاخلا تبهذو زيزعلاتام عوبلاو الغل اىئس ءانثأ (ناكو)

 0 تلاقف هملا كلذم ناك ام ىلع كلجنرب هلعا كلملل تذرعتول اهل لبَقف سائلا ففكتت

 لهأو همو5 ءامظع نم فلأ ةئام ءاهز ىف بكر ناكو هجورخ مول ةيبار ىلع 4 تساحو همركو

 اكولم دببعلا لعحو مهتيصعت اديبع ولملا لع نم ناهس تدانو تءا هيتس>أ الف 5-8

 ىدس ا 1 ا فسوب لاف مهتعاطب
 فرط يعم اللاب كلت راتوف تكد ىلسأ هكر و كدا ناك امم نكو ىدهح ”لاوغم مرك أو

 ترص اهلكر صم لأ ةطورغم تنك ام دع ىجربال ند مهنمو ىجر ند مهن لأ ثترصو

 لد اهل لاقو اديرش 2 ؛ مالسأا هن هلع فول ىكبق ني دسغملا ءازح ازد مهتمو ر < لد مهتمو> سم

 نمر ملا كعأ كلا ةرانل الملخ مههاربا ذخما ئذلاو تااقف ئه ىابا كبح نم كيلق ىف ىقن

 لغأ تاذتنك ناو كانح وزن اعأ سك أ اهل لاقو اهيلا لسرأو فسوب ىتنف هذذو اهذ صضرالا

 فيكق ىلا. و نايم مانأ قدر موه ىب ىْرهتس نأ نم هّللاب فرعأ كلاا تاق لاننغأ
 فصق نلغ نوغأو اهح وتو تزهذل مال لا هيل ىفسول 6 صأخ ةريقث ءامع زوغ و ىئلبقن

 اهلاج وا مجابش امل ءىلاعت هللادرف مظعالا هعسأر ىلاعتهنبااَعَدو ىلدت لعحو هممدق مالسلاهملع 2

 فول نبى سمو فسول ْن ' مه ارقا هل تالوف ١ اركب اهدح وف اهعقاو 5 هندّوار مو امتممهك اهرم

 نأ ىنغلاو فيعضلا ىمشالانأ ىوقلل نضف اءنهندب رهذلا قرف ىت> اهشدع مالعالا 06

 0 ريصن َلوسموامغار ريدن هيلا ب وغض و ان انلاظ ريصن نولطم ٍبْرْخ ريقغلا ىضشال

 نيد مهفعض مث بملا مول هنو+ا دب ىف هفعذ ىلار ظن مالسلا هيلع قندصلا فسوب اذهو امو-م

 هسيخال عفش نم لاق ملسو هيلع هللا ىلض ىننلا نا نتتسلا ف دواذرلا (ىوذ) عاضلا مل هيدي
 ةوّسرلاءاكلا ضع لاق ابرلا باونأ نم اوظع ابار: ىأ دقف اهليقف اهناع ةرده هل ىدهاف ةعافش

 ةوشرلافف هتلقاممو ةحاحلا اًشَر
 نيديلا لوغثمأ لجلا ليةث ب صطمبابلا دهب نم مرك أو
 نيتيكحراب هيأب مطب و « امتفنو انقنح ىشم اذا ءونب

 نيتسفصلا وذ شوقالاوبأ «“ انباع ىثع عفاش موك أو
 مردغم اهزاحت اب تنآو * السرم ةسحاح ىف ثنك اذا

 مكحرأ شامغأ مه هب « ةبلص ىذ هنك ان لسراف
 اًضأ لاقو

 للا ةعلقب تايلاوتم
 سداسلا) ةسورحلا
 تحتل اددلا 0

 ةعبسمالسلاهسلع هلوق

 لطاال مول هلط ىف هننا مهلظد

 ماما هنال ث ثيدخلا هلط الا

 ةدابعفأ ناش .و لداع

 اذ_هقفاوامل ذىلاعتدللا

 هو-ولا مرو ك زملاددعلا

 اذ هىنعأ ناكوةعيسلا

 معلهأ دنععباسااددعلا

 هتباتلاداتو الا نم كالقلا

 هتكملم تاسث ىلع كلذلد

 مافعو هتكءلهو هّردعرامدو

 ديدستو هناطاسةو قو هنأش
 هئادعأ ىلع هريصن و هناكرأ

 نوكيىذلا ف. رصتل !نال

 نيعلاو ةايلاو نيسلانم

 كلذ نم الار كس

 سينعلاو سؤرعلاو عسبسلا
 تسغلا او سن انعلاو

 تيباعلاوبوشعبلاو

 اغاولوقلانماندو#و

 هنوق نال عيسدسالل لق

 دقو تارم عبس تفعوض
 اذه ىلع مالكلا نم مدت

 ردقلا اذهو ةءافكه منام
 انهفاك

 هرباظ عب“ وبابلاةعاغ)

 (باطتسملا
 ىذلااذهلوقأ (اهل ادأ)

 لمس ىب عانههت ركذ

 انالودم مانأ ماودن لأفلا
 ىل_هىنلانالناطلسلا

 تخاك فتنو هيلعمللا

 هسلعلاق نسحلا .لأفلا
 ةريطالو ى ودعالمالسلا

 ىو روو«لاغلاىتسبةغو
 الهنا مالسلاه بلع هنغ
 نمل وب لزتةنيردملا مدق



 هرفقتت تلعجو هسيلع
 قاعوداع ناىلادريقانع
 عضوملا كلذ َْق هراقنع

 يئلابئاععلانم اذسهو
 ب رغاب الو اهلثع موس
 خرلاثد دحامأو د امنم

 دف كلذ ريسغو ءاقنعلاو

 بئارغىلاتكفى هنركذ
 تئارغلابئاعوبئامتلا

 ىناثلابابلا

 ناطلسلا انالواام ناسىف

 ادهم هراصن [ىلاعت هللا عأ

 امو ةقالسعا!نمددسعلا
 رسلاو ةيسانملا مامن

 م اودو هرصنل ىضتقملا

 ةعمستس رم كلذ و هيام

 هتازعأ هنا(اهلو هج وأ
 هرادتتاوهواعمادأوهراصنأ

 ىلع سلاح 0 مياس

 هبوا نم كلا ريرس
 نايل افكلذ ناببامسو

 لا ءان تاع ارلا

 هدلاو قذاو هنا (ىناثلا)

 رصانخلاكلملا تاظاسلا

 اهنمءاشأ ةعيسفدمهشلا

 ةياغلاىلا 3-3 رغوهام

 باسلاىف 3 0

 نا (ثلاثلا) سداسلا

 مساقأ صخ*+ لاعت هلبا

 ماعددعلااذهنمهتكل#
 املهريسغ اعلقاهي صخب

 دق 0 ذ مدقت

 ةمعب 25 رك ذقأناناو

 بالا اذهنمباولالا

 ءاضقن ابنا (عب ارلا)
 ىلاةك راملاةئسلاهذه

 نيسجنو مكس ةئس ىه

 ىفنيتس عبس ةئامعبسو

1 
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 اهفاورلغأ بئ اغلا لاح اورظني نأ اودارأ اذاف ة آم ةعبارلا فو توص هل عمسر م اًمم ناك ناو |

 ثتوضب رغل+ داذافساحن نمةز وا ةسماخلا فو هنودهاشب مناك اهاعوه هل ىأ ىلع هورصباف
 ىتح هاما ىلع ق حلا موف ءاملا ىلعغناسلا-نامضاق ةسداسلا فو ةنيدما لهأ هعيس انوص ةزوالا

 هتلطد أ اهتع سلج ناواهقاسالا لظبالة مذ ةرهةعباسلا فو لطبملا ماتلي وىذاةلاعم سلك

 بئامع ُتالث ةنيدملاب تيآر(لاقو) سلاف مهلك اوسلجدحاو فلالا ىلع دازناق لح ر فلأ ىلا
 رود بطل 50 ن- هالجرتيأأر ووذاقلاهساف كون نم دمف سلف الحر تير طقاهلثمرأم

 بتكت رسعأ الجر تءأرو ادعات ىلص ةالصلا رضح اذاف ءانغلا مهلعي امشام نامقلا تو.ب ىلع
 فرسلا نأأك ةبحلا نع لف امل ما ىشعلا (اظحالا) هنيه ا قبس وهو 0
 ضرعتالءادلاقذ قشعلا ن نع نوطالخأ (لثع) ذاصتقالا زواح 0 مسا للا دوما ز واجامل مس

 هللادبعو:أ) هللادامعل ةنتف هللا زا ارطىف لع اذه اهتهمح ىلع ا 1 : راح (تتك) عارغلل 5

 رد بولقم ريغ هاودو « هبح ىنم قبب مار صاوغلا
 0 ةلرفلاو ومالا كار ررسلاو بدالا ىلا بسحلا ةعبرأ ىلا جباتحت ةعبرأ (كناب نب ريشدزأ

 نا(تبئاسلانب | ك1 ايبع) قزرلا باب 0 ل لروح (ةار وتلاف) ةبرختلا ىلا لقعلاو ةدوملا
 ند راماس نب هللادمع (لاق 8 اووزع الف ىوملا نم مهراقأ ىلع ضرعت ءامحالا لاعأ

 دشنأو اغرافكد مدصأ امو كيلا جحأ " تغر د اذا لاقف لوغدم ىناق ىرذدعا ءانبعلا

 لغشلا لصتاام لام الا كنب طامت دع اغاف انعلغشلاب لاتعتالف

 ناتسب ىف ناكو(بببح ن " رع) كغارف مول تف ام لاَقث لغشلاب لحر ىلا ةيئاطاسلاضعن رذتعاو
 هللا هذه كلورح تنأ قتعس لاقف ريك هبا ريك هلا مالعلا لاعف تذّؤملا نذاق همالغ عم 1

 (ليق) الع ردص الت درو نم * ن هؤملا ءاهب بهذن ىنثملا ةءرم» (ملسو هيلع هللا ىلص ىذا ١
 (ليضف) ةردرلود هاله اوىلاعتهنبا لاق ة هزرعف لال لا قلد كيف مالسلا امهلع ىلع نب نسعبل
 تاقف ضرالا س:داكيبوبأ صم: ثد ّّر دقل رمعت لاق ىقطو ىو لاسالا رج ةسائرلا قشعام

 طامصضإل لودي تاكو اهريصقت ىف ةرهشلامولاو اهل. 5 َُْق ىكماهمف ةرهشلا تناك أمعا لاذ اذهام

 ىريغلا) اهريص## 2 مويلا هرهشلا ناف لطأو عطقا

 زعلابز زسعلا كردننانتداعو * ةزع لادتلا ضع فتنولوةب

 رو ىلءىونو ض> د ىلع ىن اة « ىريذ ءنومركالا وىهللا أ

 لم 1 لك ىل_ع ولعن لمأ ىلو « ةحهلك ىل_ءولعت ةمه ىلو
 تاطرسسلا نم ىل_عأ ىت-غاسش * ةع زعو اهم وعسأ ةمه ىو

 ناودملا آل تاومالا نم تناف * العلا بلط كب تن سفنلا اذا

 تثنأ انفؤكن اكو م نال ليق) ىلاككأ ىنع 0 ىد> رامت ليللا نا تددو بلع

 ءاكملا ث.داحال ىورأ مهو ءاشملا كرب ذالك رآ نك الع هزصألا لحأ مأ ثيدعللا ىورأ
 (مكح)بولتلا مهف الانمتاجلع ذح ال عاموسالا نسحالا ةمكحلا عسب ال (راع نبروصنم)

 ةنوحاطلا رامك لع ريغب ل ملعلاو ةّمكملا لقعلا توقو براشملا اومعاطملا داسحالا توق

 تع'ردلا 0 :(مالثملا هيل ىسغ) هزيك ىف مدع مل هرغصفف ملعتي ل نم ع 0

 ضيقل ليج نسأرف نمؤملا ناكول مسو هيلع هللا ىلص ىننلا ا قو) رب زاندلا لج رأ
 00 نملوأ لوقب را قاحرجلا سابعلا ابأ ىصاقتلا(تعهموإ) هيو نم هل هللا |

 فترظا كبارع4لاقتاللاهاللق تق رس هللا هذ ىراس ىأ هنأ كلذو هنعهتلا ىذ زباطالا ني رع

 هربغ

 ءوس لصأ مهضعب لاقو) انيك نام انعنل نيل نه أولا رك“ ىلا ىلأ ني ىلع (لاف)
 قلخلا 2222 22ت5252595959325252592يهوهيجهههه ب77 ا
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 5 نسل لم ارسل ةنامعتلاق دثأ كئالبف كملع ناك هنأ ا وبال
 ثوم هيما ىأر اذا ار د "رع ةرحاشملا تناك ول بوةسعب ى كاسنأ انآ لاق ٠ سس ول

 قا تومألا عت عقو لاصنلا هكلم نرخ فاصنالاب هكلم كلملا 0 ملاذا أ« تم ةرثع ىأر اذاو
 هتيفكاالاو هلسعأ] 1 هنعو 21 ىلو نم هغفصنا الاو هرمأ تماو نم فصنا هنم لطي لماع

 رارشالا دصحاو كيسي رازحالا عرزا نامْزلا بصخ نم عفن ناطلسلا لدع ياو 2
 هماوق هيأ هبادفكأ ع نء ل>رل لاقذ ل هل رهظذ هناهزتنم ضعب تاما حرخ *« كفا

 هللا كف 100 مدتعملا كيصذف نيئمؤملا ربم ا هللاوال هلعلاب لاف ريح كمفأ لحراب هحالسو

 كنتداع ناسينأا ماكلا سب اون ىف تارك ذ د رك دلو تاو نامسنللو ىدمست تل حقو

 امالغىلاو ا رثاك# ساق ولعل ىرأو سان سانلا رك ذا تانسنلا
 دق ر فان سادا هاسنأال مسا اذه لاق دقاو هم«ا اذهاولاقو امالغ هلاو رتشاف هاسن أ الروهشم ملا هل

 تامسألا نم رش ىمءءانئلاو 5 قا تيسن مأ تيسانت”

 0 ميدقلا بسكلا ن م ةبقب تمقب لاق كشاعم نبأ نم هل لاق بان دقو (ثنمم ىتل

 ند اوتمسم 4 خأ ىلع جراح لزن) هديدق نم ريخ اي رطوب نخل محلف تسكلا كلذ نم كتقفن

 0 اري اذه ىئيضب كنمصوأ ءاقر زاب هنأرمال لاقو هتاحاح ضعيل هيلع لوزنملا صدف (جاخا

 مف هينيعق بط أ فيضلا ناكو يد لك نع ىمعلاب هلغشأ ام تلاق انغبض فيكاهل لاق رهش دعب داع
 رانيد ىنحلا نسجلا نب سمهكدي نم طةس اهحوز داع نأ ىلا لزنملا ىلا الو ةأرملا ىلا رظني

 نا هعذر (هنع هللا ىذر ركب ولأ) ىراندب سدا هلعل لاقو هذحأب تآ ' ىبأف هدحو ىتح هيلطف

 مولع أ د أموك تاهعفر (منع هللا ىحر ةرب رهونأ) مار ىذغ دسج اهلخثدب نأ ةنملا مرح هلبأ

 هنورحال لالح نم اغغر تدح وول نسحلا) لالح نموأأ لالا ١ سك مارح نم نولاسال نامزلا

 ةيادب ىاق مالسلا هيلع املع تدهش (ةعسار نب ىلع) ىضرملا هب تب واد مث هني رذ مث هتعقد مث

 انلرضم ىذزلا تاحسلاة اه هروط ىلع ىوتسا الف هللا مدلل لاق باك رلاف هل-ر عضو الف اهكريل

 كناحم لاف ع تارم ُنالث ربك أ هللاو هتلدجلا لاه مث نوبلقتمل اند ر ىلا اناو نينرقم 4 انكامو اذه

 كصخت ئث ىأنم نيْنمْؤ ملا ريما تلقف كم 3 بوفذلا رذغبالهناىلرفغاف ىسفن تلبط ىفا

 كلذ ئش ىأ نم هللا لوسرا, تلقف كد مث تاعناك لعف ملسو هب هيلع هللاىلصهللا لوسر تنأر لاق

 هيلع ىلع) ىريغ قدا تاكا ىهو ىوفذ ىلرفغا لاق اذاهدبع نم بحت كب رنا لاّمف

 ىف َششيعبف بلطي هأبا ىذلا ىنعلا هيوشن 000 ليخما تبع (مالسلا

 ةفغطن سمأ ناك ىذلا ريكتمال تيععو ءاينغالا نباح ةرخأ الا ف ساحب و ءارقفلا شع انندلا

 نم ىرب وهو توا م1 ىسن نل. تبعو هنلائادش ىرت ئهو هتلاريف كس ناتبعو ةفح ادغنوكدو

 راد كاتو ءانفلا راد صاعل تيمي و ىلوالا ةأشناا ىري وهو ىرخالا ةأشنلا ركنأ نمل تبعو توع

 ىنرغباللاق نك اسوهو ىرخأ ةرم هبكر مث لاوهالا هحاومأ نمىأرف رعلا ىنارعا (بكرإ ءاقبلا

 ىصع مث هللا فرع بلق تلق كدنع سعأ خذ ىأ ىل ليقول * فئامعلا كلهج نم ىدنعف كح
 لاثئاهدحأىف ةدوغأ ةنيدم لك ىف نئادم 0 لباس ناك (بناعو ةريع بحت نا هيف رهدلا)

 نوةيطدالف لاثملا ىف ممم اع مهرا نأ نرخ مهجارخت هتكلع لهأ ضعإ كلما ىلع ىوتلا اذاق ضرالا

 لك أ | هماعطل مهعمج نأ الملا دار اذا ضوح ةيناثلا فو دليلا كلذ ىناولدتعي ىتح ج قشلا دس

 هبارش تاك همم ىس نم لكشف ةبرشالا تطلةدءاف ضوملا كلذ ىف هبصف بارش نم بحأ امب دحاو
 توص اح ناكناف هوعرق هلهأ نع بئاغلا لا اواعي نأ اودارأ اذاف لبط ةئلاثلا ىفو هب ءاج ىذلا

 ديغصب ريطلا لبجاهغبأسو#

 اهلئمرب لةيو ع هيضويلاتلا
 ةنقاب ىهو ملاقالا رئاسف

 هنا كلذواذهانمو ىلا

 عسب رلا لصف رخآ ناك اذا

 رويط مولع ممون ىف هيل امدق
 قفانعالادوس قاب ةريسمكا

 دوس لصاوهلا تاقواعم

 اهقاعز ىف ةجالا فارطأ

 عبلاريطاهل لاقي ةسح اح
 قاف الاد خامسصماهل

 لبخلاكلذىف اناكمدصٌعَتف

 دحاو رئاطاهممدرفن.ف

 تاكمف 0 راقتعب رصيف

 لبجلا تعد ىف صوص
 هسللالإ وصولا نكعاللاع

 رويطلتقرفت قاع ناف
 هريغمدقت قلع. / ناوهنع
 كلذ ىف هراقذع برضو

 دع دحاو اذكهوعشولا [|؟

 مهتم قاعي ىددحاو
 هراقنع اةلعم ىمبق دداو

 دئنح ر ويطلا هع :رفتسف

 سان تح ىلا تهذن و

 ىلا هراقنك اًملعم لازالف

 ماعل اىف ل ع«مضيف ت توعنا

 0 طقس و لبانعلا

 ةنسلاىفامتداع ىلعر والا

 لمعلا لمتف هلباقلا

 اذهم ىنربخأ دقو روكذلملا

 نيد رصملا نم د_اوريغ
 رووهثماذه وكل ذدهاش نم

 انمون كارصع فورسعم
 هنامهضعب (ىحو) اذ اذه

 ١ را نيزسل |ضعب ف ىأ ار

 انام يي رقت دوه راقنع قلعت

 ايارطضابر' اعضام 7 وياعلا

 هس قاطأو اديدش
 ترادفر و بطلاب قفلاو



 الو هرصمب أ هاملا رصيف

 ىف عمي ىىسح جقلارصبب
 سايع نا لاقذ هقنع

 ىَدث ءاضعلالزن اذا كو

 ب ردو (لوذأ)رصبلا
 مثيهلاونأ هاكحام اذه نم

 تدع نمرصبب بارغلا نا
 لاقهراق:مرد_ةءضرالا

 تثع«اماو ىارعالا نا

 هنالر وحأ بارغلا ب رعاا
 هينعىدحا ادنآ ضشمخا

 ْن -مىرخالا ىلعا 2م

 درب نب راشإ لاق هرصإ ةوق
 هوك* نيسمح هوملط دوو

0 

 روعاب بارا سانلا لطاك

 فاعلو مهنعب فرظلكو
 لاق ثدح
 عم توقحملا روعالاو

 هغغلا

 لاح لك ىلع ىمالا مريخ
 رعف نأ ىلك>اه_دداس

 سلدنالاةيه-نمبرغملا

 ةسردنك هيفواروةنمالبح
 نماهم نم ىل-ع طو رمح

 راوزلا ةفامسض تا.هرلا

 بارغلاة نكي فرعتو
 ةريبك ةبق اهالعأف نال
 الوج ريبالرارسغاجلعو

 اذاف لك أي نبأ نمملعي

 ىهسأر بارغلا ل+دأ

 حاصو هلا ىلعأب هن زور

 رئازلا ناك اذاف مهددعإ

 حاص ةعيبس راوزلا تاك

 اوناك ناو تأح عسبسس
 حاص كلذ ند ركوكحصأ

 تامل !نماذهو مهددعب
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 0 د (ىسوم علا) ( كند نم ىعسا)ا (لح نمدقخا) مئاش ادبأ داو
 4 ,/ لمللا مو: هنا هتسارحو (ىقركنمسرحأ) هنم لأ اذا هيلعوك و هدب نوكي ريتا ئشثلا

 داز ئسدا املك اينلا ىف هحاحلا ىنعملاو رئاس لم (بلك نم خأ) سرع هءيلحر ىدحا ىلع

 مهريغدنعدح وناوموهله:ءزالمو هوناهأ ناودإدأ هتسارح هاظفحو تاك نم طظفحا مهضعإ ىورو

 ءاتشلا لبق نم هرخ لحندي هنأ هريصو رئاس لثم (بض نمريصأ) مهدنع هشيع نم اريخ اشبع

 ىورارئاسلا لاما هيفو هاش الوافمص ءاملا دربال هنأ اضدأ هريص نمو بارنلا لك أب هنا لمتو

 امئاتشك اهغيص ىف اهعس اهتمازحو هل نم مزحاو هلع نم بسك او هل نم عجأ لاقي وا ةريغملا
 امتوتو هلك نم ىوقآو ةلك نم لجا لاقي لثماض أ وهو (ةلك نم لج ا ريخلاا اذهىف ىو دز

 ملسأ نب ديز لاقو * هنز و لم< نا ميطةس ناويحلاف ئشرهشأ هنأ ليقو ةاونلا لم انآ

 اميل نوك نأ كاهنو ةنملا لدتدنو اع ركن وكت نأ هللا كرم مدآنءااب نيعشاخللا نم ناكو
 اهتددعالا ةجاح باط كابن رأ مل اءابسض طق تعدأ ام مازح نب ميكح (لاقو) رانلا ل-دنو

 ا لكي نأ لكلاو سانلا ىدبأ ىفانع ءرملا لكي نآحثلاسواط ( لاقو ) اهجاووجرأ ةبيمم
 هنز ةدابع نسحأ دبعوأ ديهش ةنلا لدي نم لوأ ( ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ١ هديف

 هللا ىلص ىننلا) ةرم نيعبس مول لك هذع فعا لاق ةثلاثلا تناك املف توصف هيلع داعا مث تكسف

 انقالخأ ءىسن نأ عيطتسن الف همدان قالخأ تءاس هقالحأ تاسح اذا لجرلا نا هللا دبع (لاق)
 (دهاجتا) كييلامملا نامزلا رخآ ىف لاملا سب (ملسو هيلع هللا لص ىنلا) انمدخت الأ نسما
 ردلا ىلع ىمولو دبع دبعلاو رضلا هسمولو نح رحلا (مكأ) نيطابشلا ترثك مدملا رثك اذا

 ىغاب ىلع و ديزل الملا لمع 38 ماشه (ناف) ةردقلا مول ند ك.لامملا ىلع طاستاا (ةيواعم)

 ق*او ةمأ نبا ليعم“ا ناك لاف ةمأ نبا كنال لاقل لاق لهاب اهل ثسلو ةفالخلا بلطت كنا

 دحاو ةوادع رثدثال ( مالسلاهيلعدو اد) مدا دلو ريخ ليعع#ا بلص نمهللا يرخأ دوو هرح نبا

 راد ةئصتل ودع ىد_ءاوهف هودع مالك رثغا نم (قاسغلا رع ا نب ثرحلا) عل ةقادصإ

 ىسوم لكلو دورغ ميهاربا لكدلا) كذكمت ةصرغل وأ كنمْوُت ةةاددا اما نيرمأ دال لودع
 دوسحلالابام ( سيلا اس رالليق) دساح ةداراقفاوردق نمهئلاب ذوعنلوةب ناك (رعشا) (نوعرذ

 ىلسص ىنلا) سانلارورسس همن كلذ ىلا فاضد وايندلا مو نم همبضأ ذخأب هنال لاةامغدشأ

 نم ادسات 1 مناف ضع ىلع مهطعل ةداهشالا ّئش 01 ةلورقم ءارقلا ةداوش(هسنع هللا

 ءاكح ضع. ) باعملا رانلا لك أ: اك تائسحلا لك أب دسملا نا هعنر (سنأ) ربولاف سوسلا
 ودع رسادلا هللا لود دوسملا ىف هلعذ نم رثك ًادساحلا قف لع فدتم ءاد دسملا (برعلا

 غلي دقايبارعا تيأر (ىبعدالا) ىدابع نيب تعسف ىتلا ىتوسقب ضار ريغ ىلعفل ططسن» ىتمعت

 دودو نم ديسااواذيال) تيقبف دسحلا تكرب لاذ لرع لوطأام هل تاّمذ ةنس نيرشعو ةثام
 رافقلا ول كلدوس<# ىف تيد الو كف نيج هناق دسحلاو لانا لاقي ناك (حدشي دوسحو جدع

 ىف نيمهاسم اون“ اذا ةدام ءادعالا ةتامم# نم نوها اهدح وول راطقلا صحو راعأاح نو

: 
 اسوم

3 



 انا

 رتشمف رثقت الو عطأو لكف راتقإلا ضغبب وقافنالا بحي هللا تاريب اي هيلع كيس مأ كاسم نمو
 ةنجلالحتدت راسقلا شامالو راجلا لصو رامخخالا ةأو ناوحتالا مطا كملءرسعبف رسعت الو كيلع
 بتكلاض عب ىف بوتكم لاقي بول_ةلا توق نم كل ىتيصوو لاعتملا هللا ةمصو هذهف باسحريغب
 بلاط تأ نب ىلع مامالا ( لس لاطباب لفاغاب مهفاف هَمَمَْعو ىنَقْشع ىدبع ىل بلاطلا ناك اذا ةلزنملا

 رهوجو رشوج ْئش لكل ىبساحا لاقو ريصإال ةةافوذلاف رغكلا ىلا برفأ ئم ىأ هنع هللا ىضر
 لوقب عفقملا نبا تاكورحألا هعرحت.ال صرمصلا مهمالكن مو ربصلا لقعلا رهوج و لمعلا ناسنالا

 لُمسسو عزجت الف هيف ةامحالامم ناك ناوز##: الف هإح هيف ناك اذا رظناف مهم ىعأ كد لزن اذا
 لاق همازْغم ىوف ى نال ىضارلا لاق كلذ فيكو لبق هللا ءاضعد اضرلا وه لاعف ريصلا نع لمضفلا

 متدحو ناف نآرعلا ةوالتورك ذلاو ةالصلا ىف ءايشأ ةثالث ىف ةوالحلا اودَه هت ىرصملا نسحلا
 هللا لاق هاوعد ىف رمحت دف ءانعم ريغ نم ملكت نمراكلا ضعبلات قلغم ٍنابلا نا اولعاف الاو
 امك هير سلاح امتاف دعسملاف ساد نم بنسملا نب ديعس لاهو اراقسأ لم راجلا لثك لاعت

 شيشحلا ةوهلالك انك تانسملا لك اي دعممملا ىفثيدحلا (ريخلاىفو) اريخالا لوةي نأ هقح
 مركب ااط ىنأ نب ىلع لاوو ةنعال ىأ بجوم ةملظملا ةإبللا ىف ىشثملا نا نورب اوناك ىتخنلا لاقو
 مولعتكي افرق مع ءامسلا نم هإعدعصمو ضرالا نم هالصم هيلع ىتب دبعلا نام اذا ههح و هللا

 كل ام تاكو احابص نيعب رأ ضرالا هبل كدت سابع نبا لاقو نب رظنم اوناكامو ضرالاو ءامسلا

 تيبلا اذه نمرثكإ هنع هللا ىضذر
 ةاديلا تاثد لارومالارشو * ةنس ناك ام سانلارومأ ربحتو

 ةعدب ب حا صىلا ساح نمو ديدح نمنصحةعدبلا بحاصْنيد و ىنب توكي نأ بأ لبضفلا لاقو
 ةب واعمن |ىنغاب ىلاعت هللا هج .رويشلالاق قد رطفذفن قب رط فاءدتبمت ب اراذ ال يضغللاةوهو رذحاف

 ىااةر وسلا ىف لاقتنأ ةروس ةنأى ىنباي نيذس عبس هيلع ثنأ دقو دب زب هنبال لاق تابغس ىتأ نبا
 اطارصك بدبي وكل لعهتمعت شن و رخاناموكبتذنم مدقتامهناكل رغغيل انببم اف كإ انحف انا ىلت

 ىهونانروساجلتةر وسلاهذهناىنبايةي واعملاقف نينمؤملاريمأابازب زعارصن هللا لرصاب واعقتسم
 ىءلزناباونماوتاحلاصلا اوأ عواونمآ نيذلاواهلو أن مىتلاةر وسلا ف لاق تن امتي ىتف امهندب
 كاموق نمل ئاق كالاق اذا دب زباباموف هلاقو مهلاب حلصأو مهش ايس مهنعرفكم همر نمقماوهودش
 امالس اولاَق نولهاذا مهطاخ اذاو ىلاعت هللا لوقدي زيدارأ امتاوتنس>؟لاةامالس هلوقأ لاق لون اذأم

 ىْواْولا داب زن نسحلاهدنعتابف مالغودونومأملا ةعيابتلعلا لهأنمةعاج أ ديشرلا ناىنغاب و
 ةيعكلا ب رو دوس لاو ظقيتساف ريم الا اهيأ ت: نسما ل لاقف نومأملاسعن هثداحي وهانيبف

 رف «سأر امون عضو (رخآ ) هيوصتساف ديشرلا كلذ لب و هجرخخاف هديب ذسخ مالغاب لاق مث
 رعذانةيتساامإف تيباا نم تح رخو هتدسو و اهر نم هسأر ةلازا ىف تفطاتف مانف هنأ سا

 ىلأ هن ىنبدأ ا نا تلاق ىنع تهذف كلا ىسفن تلح لاّقذ برق نم هتءاحاف اهادانو
 نم هيبأ نب دايز مدق املو * اهنم كلذ نستساف سولجلا عم مانأ الو ماينلا عم سلجأ ال نأ
 هحوىرشلا ه1 رهظذ ىارعلا لهأ هوحو هبعم دفوأو فهو ريثك لامع ةب واعم ىلع قارعلا
 اهلاومأ كابلات اجو اهلاج ر كل تللذو قارعلا ديك كل ترغن ىنا نينمؤملا ريمأاب لاقف ةب واعم
 فية نمونايفس نأ ىلاديبءنموربنملا ىلا ملَقلا نم انلقن دقو كلذ كلنم ىلوأ نمو ديزي لاقف
 نم مها لاقي رئاس لثم اذه (سرف نم مم-أ) كوبأ كادف ديزيا ةيواعم لاقف فانم دبع ىلا
 (باقع نم رصبأ) اهنعطةس رعشاا مقو مست سرغلا نأ ب رعلا معزتو سملثو ء_لط ىف سرف

 نأ نم لبقام هقجنو (قءقعنم قجأ) بارغ نم رذحأو يزاب نم رصبأ لاقي و اضنأ لسثم

 ا 4

 رظتسنءاشأىلو
 هوعدإاو سرعلا مون ف

 مطلاىفةعلسامنذ
 هورغل ااهراستالر

 ىرخالا ةعلسااامأو
 هورعاهل ناك ولف

 انلاعبج كشامل

 هوكر اهنا اهفس

 ىفيشنأ لهك ايلات

 ى< ىلاقف الزغ ارعش
 دك نة ونار
 تدشناف
 تعباتن مثدنذأن انلرغأ

 بون ذم 'لر*ألذ بونذ
 تلات لق حش ترثك و

 ىراصب
 وهو ناسنالا مرص:دةو

 اسياموسا
. 

 ثالث غار غاز غازحاصف
 ىف طقسو راط مثتارم

 زعأ ىعلتاَقذ ةرطمقلا

 اضد أقم اعوأ ىذاقلاهنلا
 ىضاقلا اهي اعف ككضف

 ىرئاموه لاّعذ اذ_هام

 ىلان علا بحاص هيه-جو
 دعب ةارامو نينمؤملاريمأ

 هضضذأ ملاراتك هعمستكو

 هنأش هن رك ذهنانطأو
 ىكحاه_بماخ * هلاحو
 سئارعا !باثك قفىلاعتلا

 ءاناائرب دهدهلان ا
 مدح ىربك ضرالاّت <

 رقننت ةنساك قيارشلا

 عضوم فرع صرالا

 نيطاسشلا هر خسف ءاملا

 - نيحريبج نب ديعسلا
 هللا ىذ ,رسانعينارك ذ

 هللاو ثيدحلا اذهامهنع

 كلوق تبرأ قرزالا عفان
 ضرالارقني بهدهلا



 3 دا ةعلقىلا »أم ىئح

 ةءاقىلاتدثأ و لاقم-سص

 امو ريطظتايندلا ىف اهل سيل
 هناهشدج تف عاقب ع نافلا

 هد كب

 ةف واكل ءالؤهل موةنو

 ىت-> لاتع'هللا ناعآو

 مهكتلمتامافنامالااوبلط

 حارخم هتبالو ىلعهنررقأو
 اياده ذغناو هيلع ن رض

 ىلعرئاط اهتاج نم ةريثك
 سدحاذاىرمقلا لكش

 ص همقتاكو ناوين ىلع

 ىرحو هانيعت مدمس نم

 ىلطي وك عفرخجو ءاماهنم
 ا ريبق حرجلاهنم لادتاع

 اهو 0 وروغلاىلع

 ىكحاهعب ارد بئال |نم
 نب قاعملا جرسغلا وأ

 هباتك ىف ىاو ورمل ١ ا ركز

 ده نع سدنالاو نيدلقلا

 لاق ىدعسلا لم نيا
 مثكأ 1 ,ىحيللا تهح و

 نسعاذا هيلات درصذأم هول

 تسلف ةداحتو ةراع هنيع

 راع تل هدد جتفالاقف

 ع ح لو“ ئس * اذاق اهنهقف

 تامل ا!سار هسأر اهنم

 الل
 َّت ,ريكذ ناتعاس هردصف

 ىعو تءزفو تالهو

 عيصف ناساب لاف كس

 قاذقاط

 هوعوبأ غازلاانأ
 هودلل اوثدللاثاانأ

 اح رلاو حارلا بحأ
 هوهقعلاوهوشنلاوت

 ىشع ىذرك :ودعالف

 هواطس ل ردح الو
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 رثيعتف فاكبتتالو رسيتام ماجا 0 معب 6 سم هئاَقل دنع نكو ايناولا اًمح ا فيشلا

 بحاو دمملا قي كيما فو ربنا 0 ف نوكشل 0 ع-مشو ساخلا نيد

 اعأرخآ ثيدحففو و ءاشناو هاضتقا هاشنا هءاع نيدوهف هأ 5 انغب عبضأ ناو ملم لك ىلع

 ارقي وهبأرب شد سم لزتملا هلل لد دو هقيض مب دان ةنسلاو ةك_ثالملا هاحشرتال فضلا هلاد ا تب

 هتداحا قس فرعيو دام لذيو فامالاو قفرلا نم عاطتسا امم همرك و ةغاقنلاو رشلاب هيلا

 هلم“ و ناطحلاو مالكلاب هفطالب و ناسحا» كلذ لباشب و كلذ ىف ةيطع ةئم هنم دلقتيو هل

 ىلع قفنبام موقعي الو اارسا فمذلا ىلا م ةرثك دعبالو هيد نيد هعضد و ماعط نم رضحام

 فاكتالوياوالا نسحأ ىف همدقمف هاك زأ راو ماعطلا ىقصأ كدا راتخم و للا ن ٠.م هنأق فيضلا

 فءضلاو وب وىقنلك الاف ضءالوىلاءئهنلا هضغبأ فا.ضا|ضغبأ نمو هضةمسف هتقاط ىون فدضلل

 (نبب) هتس ل هأ ىلا هلك, الوهدس فامضالا ةمد“تىلو شب و هتلمياتوقالا نكي ل ناو هدنع أك هسفن ىلع

 ناملسملا اماق ن نارفاكو ناملسم ةعب رأالا ضرالا كلع مو هذس ريشع انثا امزغم ىلا ىلا 8

 ةيدابلافالحةرضاحلاو دو رغااورصن ثخعف تارفاكملا امو مالا امهملغ نامولسو نينرةلاوذف

 نم نالذ لاق و كالذ فالح ةيدايلاو تبصخو عورز اهق ضرأ اهثم في ىلا ىرشلاو ندملا ىهو

 ةلزنع لاحرلا نم لهكلاو ىودي نالفو ىرض»> نالفو ةريضاحلا لهأ نم نالفو ةيدابلا لهأ

 نودقفتام لوأ ع وشالناسانلا نم مذرنام لوأنيعلا ف رصبلاك بلّتلا ىف ةريصبلاو ءاسنلا نم ىبصلا
 را ا هع هللا ىضر بلاط نب ىلع ن ءو هنالص ديعلا هب كساخت ام لوأ ةنامالا مكنيد نم

 شجن عمما علصا ةشدحلا نم لحرب ىناكسف هنب و مشبب لاح نأ لبق ثيبلا اذ مب فاوطلا نم
 لوأو ماقملاو كل نم لجرل مياس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعو مد هيو هو اهماع دعاق نيقاسلا

 ايارخ ةباكي نيم ءىجت مم برعلا ةكاهنع لأستالف ءولعتسا اًذاف هاه ثنبلا اذه لمت, نم
 ناوعأ نم م م ءامنغأ اوقلتال بدينملا نب درعس لاق هزئك توحرقد نذلا مهو ادبأ ةهذعد رمعت ال

 هلا رقتفا هللاب ىغتسسا نم لاقو ةحلاصلا ا اليلكل مروا نم راك الارالا ةلطلا
 ةلزعلاو راغخت ءيندلا ةرتكو تاسللا نعم تالف نوصاوس راربالا ناك رانيد نب كلام لاه سانلا

 موزلو راهنلاو ل_للا ءان 1 هنولتت تآرقلا اذه انالث ناودخالا رسشعما مسا بحأ تنوع نءالاقو
 فهولاقوةرثذ ددزبلل سك نموةوت ددؤب ديغل نم بهو لاقو نيؤسملا ضار عا نع فكلاو ةعاجلا

 ةلزعلا ىف ةمال لاف ةعاجلا ف لضفلا ناك نال ودكم لا 6 ةوكلان مقا عير نابلا نم ةيدهلاتاحنداذا

 ةداعلا لحال نوك نااما واذمال بسكلا رت لمت تت < فرزالاو ثيدحخ عسوكلا ىناشلا لاقو

 ريكستلا ل->ال ناك ناو عمطلا هيلع فا ةدامعلا لحال ن نأك نأذ لسكلا وأ ءايعالوأ ريكتلاوأ
 لسكسلا ل>الثاك تاو د ةقرسلا همزلب ءارللا لخال ناك ناورهقلاو لاغلاب مارا لكأ هيلع فاخت

 كيا هدرب الو دوقفم ىلع فان كلآم مدآ نيا هنع هللا ىذر ثداصلا رفع لاق لاؤسلا همزلد

 هللاددعتي دح فاني ورولت زنا ملاعم ن نم نوما لدي ىف هك رثدالو دوجوع حرفت كلامو توذلا
 هلوسر و هللا اولاق 3 ر لافام توردنأ ل-سو هن هيلع هلا ىلص ىنلا ن نع نوميه ننرع نعرانيد نبا

 الف ىدمب مكتازرأ مك رانأو قلن مثنأ ىدابع تلك ا رظنا هشرع ىلع ىوتسا نيحلاق معأ

 ىلا جئاوحاوعفراولكسةنأ اوبساو ىن ىم متازرأ اويلطاف هب يل كاتكلت اميف مكسفنأ اوعش 2

 كنلعقفنأ قفنأ ىددع لاق ملعأ هلوسرو هللا اولاق مر لاق اذام نوردنأ مدئازرأ م

 لزئ افا رامنالو المل قاغتال سرعلاب قزرلا باوأ نا كيلع قدضاف قمعا الو كي.لع عسوأ م

 هيلعلافأ للق نمو هرثك أرثك نف هتقفنو هتقدصو هتبط#و هتبأ ردق ىلع دسبع لكل اهنم قزرلا
 تت و ا ل ل ال ل

 نمو



 نار

 نم نوكشتل لاص+ ةثالث كم نمؤملا ظ لاه هنا هملع هللا ةجر ىزارلا ذاعم نب ىك< نعو هلْم ه
 هحدت مل نانا ثلاشلاو همغت الف هرسن منا ىنائلاو هرضت الف هعفنت ل نااهدسحأ نيؤسحلا

 مودى بسلا وذو ثردحلا متكمال انزلا دإو هلا هنا هيلع هلزا ةجر كرانملا 36 هللا دنع نعو همن الخ

 انْرلا دلو نك مول هناو انْرلاداو وهف ةمبغلاب ىشع و سانلا ثيددح كال ىذإا ىنعد هراح ىذودال

 لستع مثأ دتعمريغلا عانم مهب ءاشمزامعإ) ىلاعت هللا لوق نم ج رسم اذهو ثيدحلا ماكل
 معاق اثءدح كلا لق نم لاق هنأ هللا هدر ىرصلا نسحملا نعو نيافاغلا هدمت (منز كلذ دعب

 هللا ىلص ىنلا دواد ىلع ل_دخد ملا نامةل نأ كلام نب سنأ نع كثب دح كري ىلا لقب هنا
 كيس مأو هتمكح هتءنف الذ نع لأس ب داراف ىرب امم بحم»» لعق عردلا درس: وهو ملسو هيلع

 تءملا تام-ةل لاذ برعلل عردلا معن لاق مع عرالا نسباف دواد ماه غرفاسإف هلأسد مو هسفن
 م هللا دسمعار هل لاّقف ههدحو ىولح ر حدم نيعباَدلا نم ال>ر نا 00 ذو) هلعاق ليلوو ه1

 نسسح ىتتدح وف رفسلاىف ىنتبرحأ لاقاللات الح ىنتدجو ف بضغلا دنع ىننب رحأ ىنتحدم
 هذه ىف هيرب ملام دحال لع الذ لاقال لاق انبمأ ىنتدج وف ةنامالا دنع ىننب رحأ لاقال لاق قلخلا

 روبق هذه هبأب ىلع بتكن عملا نم حرخالف ةدلبف نذ» مهضعب (ناكوإ ةئثالثلا ءايشالا |
 فداألا لعذ نم نيفكلا تيلقثو ءارءالا ةتاعّمو ءاتدسالا ةيرحو نازحالا ثتددو ءاسحالا

 فزرلاودوداهف لاغلا ةنمللا تاعاس نم ةعاس ىلع مكددأالأ (مالسلاو ةالسصلا هيلع ىنلا) مدانلا

 رجلا عولط نيبام لاق هللا لوسراب ىلداولات باحتسم اهمف ءاعدلاو ةطوسءاهمذ ةسجرلاو موسقم ام
 هواد_علاب مسهلماعت الف لوداع ناو تردقام فراعملا نم لاةاف فراعلا (لاف) س.ومثلا عولط ىلا

 مهمارك فمهلا نكسنالو مهعم وانع لوطد و مهمف كنيد بهذب و مهتاواكم ىلعرمصلا قيطت الذ

 ةثامااىف دم كلذ ةقيقح تبلط نا كناف كل ةدوملا مهراهطاب كلهجو ىف كنلع مانو ابا

 نافوهتنوعمو' مو هاج و مهلام نع كءعمط مطقاف دحاو نلعلاو رسلا فكل نوك نا عمطت الوادحاو

 اهاضةف ةحاح ادحاو تلأس اذاو لاحلا ىف ةلامثال ليلذ وهو لالا ىف بئاخرتك الاف عماطلا
 نكت الو رذاعملا بلط» نءؤملاكن كو ةوادعريصتف هك-ش: الو هبتاعث الف رصقناو هركشاف

 تورغغا الو ةرثع كال نول ةبال مناف هيلع علطا مل هلرذعل رص هلعل لذ بويعلا باطد قفانملاك

 ليلقلاو ريثكلا ىلع نود_سحب وريمطة لاو ريقنلا ىلع نو.ساحع ةروع كل نو رتسالو ةلز كا
 اوطذ»م ناو قلملا مهرهاطذ اوضرناناتولاو تاغئالبلاو ةمبغلاب ناوخالا كبلع نوضرحو
 كرها نم فيكف ةقادصلا كل رهظي نم مك اذه ٍبائذ مهنطاب باث مهرهاط قنحلا مهنطابف

 رعاشلا لاق أك ةوادعلاب
 0 فا كةبدصرذ>او #*# ةرم كلودع ردحاف

 هرضملاب فرسعأ ناك فق ىدكيدملا بلقنا امع راف

 ةييه الو مهل ةلذ ريغنماضرلا هجوب كودعو كلقيدص قلا هداول ءاكسملا صعب هلا اك اضبأ نكو

 دسص ىفرطالكف اهاطمساوأ ىف كلر ومأ عبج ىف نكو ةلذمريسغ نم عضاوتو ودع نم قونو مهنم
 م-ماع تنهاليلق هوأر نا مسمناف كلامرادقم مهريغنع الف كداوو كالهأ ملعنالو ممذ رومالا

 الحر ىارعأ (مذو) كلرافو طقسنف كدبعالو كتمأ لزابتال مهاضر طق غلبت اريثك ناك تاو
 هللا دبع لاقو اههوغي نا لبق دريف هلا نوكتو اهلأسي نا لبق بضغبف ةجاحلا هلنوكت لاقف

 طة_سذ ءاهغسلا حزام ال ىنباب ءامقثالا ةرخ“ الا ىفو ءاض-الا امأدلا ف سانلا ةداس سابغ نءا
 تدتشااذاىبباب مدعلاو ءاغرلا ىف مركلاو ءاذهسلا مزلا ىبباب كل:ءورض بهذتف ماثللا الو كتتمارك

 رك ١ ىنباب ةمومذم مثالا لاعذنأو ةموسقم قازرالا نا ملعاو لحوزع هللارك-داف ةقثاض كد

 هرئاط عضو بابل اةعئاخ)

 (باطتسملا

 نامد_ةندةلوقأاهلوأ

 ل-خارك ذوهبوسعبلا
 هنع ىكحأم تب رع ندو

 ايد وتلا نامح ولأ ناككلام

 عاشتمالا نلاتكس ف

 قأت لل اناةسناؤملاو
 لخ اندم امتارطن شاشعا

 هنضواهضمب نم نا

 رادو خارغلا تكرحتاذاف
 ناريدطلا ىلع ةوقاهل
 امت [هماي تعالو تراط

 مى ”رهدإلا ىكح و) بئاممل ١

 هل تارارالا عاب رق
 حيرلا هلام نو

 اهتوالعف بوس.عبلاو
 نم هللا متلك عقاتف

 ىكحاهن انيمي رلابلاعفلا
 ن ندلا سكت ىضذاقلا
 شل ١ اوه راف تاكل

 ةجرت ىف مالالا حيران

 باقعلا ناتتاكلاداعلا

 نمرخأ ناويح هدفاسإ
 وأ تاعثلا لمق هسن> ريغ

 ندع
 هما راقعلاك الاتنأام

 لووحنأ هلوةموأعم

 طذاملا مامالاىكح (اهئلان)
 هباتكف ىهذلا نيدلا سهم
 هنااضدأ مالسالا مي ران

 ةرهاقلاىلا ناتكذدرو

 ندو# ثاطانتلا 0

 عبرأ ةاسىف نيك ةكس
 رك ذب ةلامعإ رأو ةريثع

 دنهل ادالبىفيل وأ هناهق



 سد رقبو سعد اذهههسو

 سئرلكوا هدم _سىأ
 توكشت ىىع موق
 سرذوسااذن أب وسءلاو
 مشو هلعمللا ىلىنلا

 ىف ةرغاضاأ بوسغلاو

 هليطت ع سرغل ١ هةكحو

 ىواستن البق نم عطةنن
 بو.سعبلاونب رخخأا ىلعأ

 نم ملفعأ رئاط اضأ

 تنذلا ل: وط ةدارملا
0 

 بو.عيلاو(ل اوذأ) رعذلا
 وهو لل !نم عون اضأ

 اذ_مرهط دقن اهملظأ
 ةنص لمعااو ءارقتسالا
 تاوهريةىلع ددعلا اذه

 ثري هنع كفنتال ةوقلا

 هفو رح فد راصت تمر

 ىعس ةقبرط هذهو

 مر ريككحالا قاقتنالا
 نك اهرك ذلض .

 نياك لاقلا الا ءاناعلا
 ناو صئاصخلا ىف ىنح
 حاضدالا ُح رمثفزاسللا

 مالكا اذهىلعماكت ام

 تةقوامت» رهمسأ دقو

 معلا تنكح ند < 5

 ثددحلاو ريسفتلاو

 ملف كلذري غو راوتلاو
 ارئادار وك ذم اددعءرأ
 نمرثك ١ ةنمسلالا ىلع
 ىدضصت نهو ددعأا اذه

 هّءلقام < ء كِلْذِل

 ءام-الا ةرثك نا مولعمو

 ناو ىميسملا فرش 0

 نمرثك أ أبت بح ؟ن»
 هرك ذ

 لاو
 يل سس سجس ب سي بيبا ل يجيب سس ساي

 نم ةسس# ناىورو ىدء< تايوةسم ىلاعت هللا ةردق ىف امهو مقل ءادتنا هلزخع مكعب

 ءامزأ ةسجنو نيعجأ مهملع هللا تاواص دمتو لمعا.6ءاو ببعشو ملاصو دوه طخ ب رع ءايدثالا
 مع هاينالا ىفايو مالسلاو ةالصلا مهاع مهارباو حولو سد رداو ثيشو مدآ اقف نو.ناربع
 لاق طارصلاب تريم ىل_ه ىنبان هللاةف ٌكعدن وهو باش هيلع هلنا ةجرىرصبلا نسملاب م لاق

 كمد ملا ىذ راف لاف كءسضلا اذه مفف لاقل لاه رانلا ىلاوأ ولا ىلا ريصت له ىردت لاق ال
 هبحخأ ةداح ىف ىس نمو * 0 نغ بات هبلق ىف عقو نسل الوق نا ىتعا طق اكداض اذه

 ةالصلا هيلع لاقو اهراسمث مايصو اهملاب مامق ةنس فلآ ةدابعدل هللا بت5 ضن مل وأ ثنضق لسا ا

 انوولم ناعأ و انمكسم ناعأ الحر نأول ىعشاا لاق ناعأ وأ لفت نم نيملسملا ريخ مالسدس لاو

 لافو ةنسس نبع رأ ةيعكلا لوح فاكتعا نأ نم ىلا فدحأ ازحاع ناعأ وأ امه ريآوأ اند زح ىأ

 ريجلتا هل هللا نولأس م01 كرش[ نوعتس اظسإ عماج اذا نمؤملا نا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 طق لك هل هللا بن لالجلاا نم لستغا اذاف ةجرلا هسملاع تلزنو

 لواعب لاق ةنجلا ىف لجرلا لوط نوك ك شابع نبا لئسو « هدبع نيدو هللا نيب رس لسغلاو
 فلآ ةووش لسو هم هبلعهللا ىلص د*ةمأ نم ل-ر لك رهط ىفهننا لعحت اعارذ نو:س ةلغنلاك مدآ
 عم ميقي ءاروحفلاأ نونا موب لك مكنم لبر لك عم عاسإلا ةرثك ىلع ىوةيام كاذ الولو ىن
 سد امناف مولا ا ةوعدقنالسو هم 00 هلباىلص 10 لاه ع امندلاف هرع رادّقك ةدحاو 11

 11 ل ةرانلاق دلك ى هاعلا نع بلاط ىلأ نب ىلع (لثع) ناعع ىلاعت هللا نيب و اهنيد

 صاعو عئاط نيبرض ىل-ع نمرملاو عاجالاب راننلا ىف دلت رفاكسلاف نمؤمو رفاك نيف: ىلع
 رصملاو عاسجالاب ةنحلا ىف تئاحااق رص٠ؤ بان نيد رمد ىلع ىمداعلاو عاسجالاب ة اهلا ىف عئاطااف

 اهنع لؤسم رئاغصلا ىلع رمدملاف رئاكسلا ىلع رصمو رئاكلل باح رئاغصا | ىلعرمصم نيد ريض ىلع

 ىاهلبلق: لئاقلاف اهعرتب لئاقو اهلا ةب لئاق نيب رض ىلع رئاكسلا ىلع رمدملاو اها بذعم ريغ

 ىناشلا نع * مح رروفغهللاو كاعتو هزاع هللا ةيشم ىف اهعر 3 لئاقلاو عاجالابراننلا

 لسغذ ضرغلا اما نادآ ةعب رآو ةنس ةعبرأو ضرف ءامشآ هعب زأ للا ىف لاق هنا هنع هللا ىذر

 غضملاو مقللا ريغمتو ىرسيلا:لجرلا ىلع سالجلاو ةنسلا امأو ةفرخلاو يكسلاو ةعصقلاو نيديلا

 املكأت ناو كنمربك اود نم دع ىتح كدب ددع الف ناد الا امأو عاصالا قعلاوديدكلا

 الف دمشرلا نوره ىلع ثلحند رجالا ةلبس لاق مالكا ةلقو سانلا هو- و فرظنلا هلقو كيلي
 تان رومقلا تأ ار

 عستي توملا دعب رمق تيلف. « ةعساوف ايندلا ىف كتودب امأ
 ضرالا نم ةالف فت نكول نينمؤملاريمأاب تاق زح وأو ىتامد ةاسان لاو مث ىكب نو راه لعف

 تراصاس|ةاهتمطعأ نافتلق ثالما ام هصن»لاق اهم ىو رثث ءام نم هب رش ىرتشت تنك تبطعف
 عابت ايند هللا نعلف تاقرخ“ الا فصنلاب لاق اهو رش ىرت شن تاكو جرخت نا تبا كفو> ىف

 ةنالاىفار 25 و «ىسلا نم هر

 .ىقاحناهل لوةي ناكف ةيمعأ ةيراسرع نبال (ثناك ) هؤاكب دتشاو نوره ىتبف ةلولو ةيرشب |
 ىجوأ نونا ا وذلاةوه كد: رع نباو كلذ نه بضغت تناك ماثالا قلاغ كمل ماركعلا قلاخ
 ناسحالادقابلق لاقل قلعأ ف .كبراب 0 ىل قاع بوةعنأب مالساا هماعيوةعل ىلا ىلاعئهّنبا

 كل هّتيمحال امم فول ناكول ىلالجو كرو هلا هلا ىجحؤاذ اهلاقف ريتا ريثك اب فو رعملا مث اداب

 تيبحح نب قلط لاذ «دد رب / هيا ريغ اريدمأ اذهاب لمذذ هل لاف ةحاخلا| كش ١ لمضف ىلا 8 ءا

 رايس ثاط اذا مدآ نا فذغأ نيح كرك ذأ بذغت نيح ىف ذركذا مدآ نبا لمحتالا ىف ب وكم
 نانسنا هّنَقث ناك نم نوءله ةاروتلا ىف 00 لاقو ك.نفتل كأم اريخش ارمدان كال ناف
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 اعسوأ راهنلا نم تاغاس تس ناسف كلسعأ نيولا بحاس لت اهتكب نا لاسجشلا بحاص دارت ةئسأ

 هلئاىذر همعفلا لاق ةدحاو ةئيس ةملد تفتك عتبمو ل ناو هيلع بتكي مل اهنم هللا ر ةغتسا ادق

 تنذال نك تنذلا نم بئاتلا لاق هنا لسو ءيلعهّنلا لص هقلا لوسر ند ىورامل قذاوم اًذهو هنع

 رخ1اينذ بنذأ اذاف بخ [اينذ بنذب ىتح هيلع بتكي ملابنذ بن ذأ اذا دبعلا نا ىرخأ هب ةءاور قو 4

 ةدحاو ةنسع ل اذا بونذلا نم سن هيلع تعمتحا اذاف رخآ ابنذ بنذد ىتح هلع بتلك م

 لومي و سيلب ا كإذ دنع معصيق ن " امسلا ىه ىلا س كنا شروع قدللا لو تانك سجن هلستكي

 نو دهام ةدحاو ةتسوع لطب هلع دهتحا ناو ىناف مد نبا ىلع ع. بطتسأ فيك

 بوي مم بنذي مم بو"ب مث باذب لجرلاوه لاق اروفغ يباوالل ناك هنا هلوق ىف بساا نب دعس
 سابع نبا نعىو رو نيْممْوملا قالا نمالا اذه فرعا املاق اذه ىتم ىلا لق بوت مبني مث
 باقلاب مدنلا حومتلا ةيوتلا لاق اموصن ةيوت هللا ىلا اونون لح و رع هللا لو ىفامهنع هللا ىذر

 رفغتسملا لاق لو هيلع هللا ىلص ىنلا ن كوادبأ هبلا د وعتال نا باقلاي را مكالاو ناسألاب رافغتسالاو

 ىدع نيحو ع كت ني- نو نا لم لك ىلع بجاولاف هبرب زم لاك اذلا ىلع رصملا ناسللاب

 ىلاعت هللا ىلا بوسي نأ دبعلل ىئبتمف نيملاظلا نموهف عصأو ىبسمأ اذا بتي م نم دهاذ# لاقو

 لاه رئاكلا نودامف دابعلا بونذلا ريهطت اهذ ناو سجل تاولصلا طفح ا

 اهتسرثفا ىأ منغلا بائذلا

 ةعبسلا اوعبسلاواهتاكأ و

 سا امومف هايلا مل

 ناكسازو<و ةوبللاو
 رعاشاا لاق امه ءاملا

 هيلع عممس ىتفلا ناسا«
 3 هنادش

 0 مهمالك ىف حو

 ءايلا توكسب ةعبس ا

 اولاق اكاو ةوبل ذأ ىأ

 50 6 ةعبس ذخأ

 ةدام 4( نسال

 ءاملانببيياعنلا ب عيم
 ىذلا ىراخلا قاصل اوه

 (ةالاثلا) ةوقو درك همذ نفل هنا ناي ملعاو تان س> اهلك ةضاملا بوفذلا تراص ٍبوثذلا ن م بان اذا دنعلا نا

 مل ةلءهم ع س ندع كنطاف فلس دقام مهلرفغن اوهتني نا او رفك نيذلل لق لجو زع هللا لاقو رفكلا نم مظعأ .بنذ

 حاحا ولعت نال ىلا نع هو هوجو 7447 مد لك نو أجر رح قط لك نم هل هللا لعج راغغتسالا نا يالثاول تعتد مز نم لس هيلعهقلا ىلسم هللا لوسرالاق لاق امهن+هقلا ىنر سابعتبا (نع) ةنودانف
 ل تبهذل اويتذت ملول هديب ىسقن ىذلاو ممسو هيلع هلبا ىل< هلل لوسر لاه لاه هنع هلبا ىذر ةرب ره

 نبال مكحماو ىرهوذل ىلص ىننلا نع نيسسحلا ىورو مهل رفغيف ىلاعت هللا نور ةغّتسدف نوبنذي موةب ءامو مكن ىلاعت هللا

 اميع ادحأرأ ب 8 قش وهتجر هيلع هللا ب انا 3 مع ضرالاوءام-لا نيبالع ىتح ىدحا امن وللا هنا مو هيلع هللا

 ضرع الو الاثم اهلركذ را ناف كات للا نيد و هنبب تاكاذا بنذلا ناف موضخلا ءاضرا ١
 ةعبازلا) امهامامهو اهل روحت وهز يم 0 ا حصل اال انرايخدت سيراطمل
 ) 10 0 هنم رافَءمالا هعفت الو هلاعال هب بلاطم هناق دانعلا نيد و هنيب تنألا ناك اذاو هرفغتسا اذا هنع

 سبع ةذاس(ةيساحلا) ىنلا لوقإ) راقخةسالاب ىرهظ اوعطقف ىصاعملا لسواهنلع هللا ىلص دمم ةمال ثلوس ناطيلا 0 ا ..ىل لا.( لاك ريحا فو ةمليقلا موب هتانسسحس نم قحثأ ابندلا ىف هنع ضرب ملف مصقنا ضرب: لام ةيوتلاو
 0 ل ع 1 عوجرلاو ايبنم ةيوتلا ريك بوند ءالشد الا ريثك ىأ باوت نغم لك مريخ ( ل-و هيلع هللا ىلص

 تم مدفن وأ ًاؤسلمعل نمو هناحخس هللالوق ركذ ورافغتسالاو ةمادنلاب لح وزع هللاىلا

 اهرودض هب تسوسوام ىثما ن < هللا از واحت مالسلاو ةالصلا هيلع لاقوام>ر ارو هللا دح هللا

 ةئاملث سمشلل نسسحلا لاق نيبرغملا برو نيقرشملا بر (ةلأسمإ) ماكنت وأ هب لمعت ملام
 ملعل اكل نم باع و هدف دوعن ال مت ارمشم مول لك اف مللت ةخس لك ىف ابر غمو ارش وتسو

 (نأش ىنوه موبلك ) ىساعن ماعلا كلذ نم لب أه ىلا هبف دوعت ال غاهنماب رغم موب قك ىف برغتو

 فلأ ةئ اننسو لمحت ةأرما فلأ ةثاس:+ ةعاس لك ى ةعاس نورشعو عسإ رأ زاهنلاو لمللا لاق: و
 فل ةئامعولوؤن ,زيرع لغلأ ةئامتسو زب قيلذ فل ةئادتحو توع ى-كلا] ةثادتشو عت لماع

 نم ثملا جيرخي و ثمل نم ىبلا جرخيىاسعت هلوذ * رانلا نم انإبس مال ساي رانلا نه هنن قدتع

 ةّتمم ىهو ىلا ناسنالا ن هةفطنلا جرخ و ةتمملا ةفطنلا نم ىلا نافالا بركب هانعم ىت 1

 مع و ريل نم ةنيسلاو ةضنبلا' نم خوفلاوةرسشلا نم تقياو تخل نمءرتسعاا رض ناحل
 نافرشلا ىلا كرو م نم نوج رع كلذكو انموم دهعباهتم عرزلا جز 2 وراملا لازئاب ضرالا

 ريثكلا عجلا سوعلاو
 قف ساعو سونع مو 5

 انو كاعت هتلا لاق دب دش
 سااوعلاوازب رطق اسودع

 اهمأب ذا ىلعةدعاملابائذلا

 قمل اؤرما لاق لببح

 »بن سع ماقأ اممم ىلاو#

 لخلا كام .بوسعيلاو
 نينمؤملا ارم لاوواه ريمأ و

 هللا مركب لاط ىبأ نب ىلع



 2222 22225259-2222222252525292ب77لل77 ا تاماكنلا ةذه نمةماكل كف
 نسم اياب قلغت عيسلا
 وخعنع ةعيسسلاباوب الا

 ةعيسسلا ءامضعالا نسم

 هيلع هل وذ (سداسلا)

 ىمقلك اينرمؤملا ماسلا
 ةعيس قرتاك !اودحاو

 ندا رت مام الا لاف ءاعمأ
 |[ هلتىلاةراشااذهىفىزارلا

 + نع هترثكو لك الا

 اهتيصوصخغ ةعبسلاةدارا

 ةعماسس مهل نا لاقت و

 ا

 )ل |وذأ) ريسفتلا اذهب باولأ

 ف 33 رشا يعلا لهالو

 اهنم لاوذأ ثب دحلا اذه
 مو ةيلع هللا ىلص ىبنلا نا

 ةداهزأل الثم اذه برع
 اهماع صرح اوامندلا ىف

 هتعانتلا قدمإلا لدعش
 لك الك ايندلا نمريسلاب
 رفاكلاو دحاو ىتم ىف

 اسندلا ىف هتيغر هدشل
 ءاعما ةعيسيف لك ةالاك
 دنسلا دم وبأ لاق
 مد اذهو ىسويلطبا ل

 ىنمهلأام(ع.باسلا)لاوقالا
 ءارّقَم-ا نم هملاىلاعت هللا

 نا كلذو ددعلا اذه لاح

 عبسىهةثالثلاهفو رح

 ميدقتب اثم فرصت امو
 هريخخاو ضعب ىلعاهضعي
 ةسج تايسكرب تس ىل هك

 مالك ىف هلمعتسسم امم

 لمهم ددحاو و برعلا
 از دستملا ةنلك م
 ىعمنمؤل الا هم فرضت
 كلذ ثايب ةمظعلاوةودلا
 6 دالا) ةماصالااهتداما

 ىئ | هتعمس لاق 6 تاس

 تثعس وهذ تعقوو هنعش
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 لاق لاه هنع هللا ىكر سنأ نع مهرو رس نم كب ذوعتو مهررغ ىف كلعجأ ىنا مهللا لاق موق
 ىذلا مدرلا لوع هلللك ناعم ربلا ىف عسلاو رعبا ىفريذالا ىنلأ ملسو هم هيلع هليا ىلص هللا لوسر

 2 نم ناب رشد و ماع لك ىف ناع و ترخخ ا يمو وسأل نيدو سانلا نيد نينرهلا وذ هان

 ىلأ ن نعو هع هلبا ىكدر دوعسم نا هللا دمع نع سفركلا مهماعطو لب اق ىلا مهفكستف هب رش

 نيعب رأ ضرالا ىف ىمسع كك لالا ممسسو هلع هللا ىلص ىنلا ن :رع الام هنع هللا ىضر هر رش

 ىذلا وه نار كسلا هنع هلا ىضر ئفاشلا (لان) هنوئثدب و نولسملا هم هملع ىلكاو ت توع 5 ةقس

 ىّضر ىسراغلا نانإ“ مل سو هيلع هللا ىلص ىننلا داع موتك هرس كلكم او مولتن هم'لك طبخت ْ

 ُكنعهتلارفك ةيناثلاو كابا هتلارك ذ ىلوالا لاص ثالث اذه كضرم ىف نا لاَقف هنع هللا
 مهرد لكب هإف ملسملا نأ ضرخأ نمو فاعتو فاشن هلا عداف كتوعد نامجست ةئلاثلاو كاباطدش

 ةقدص مول لكد هلءازح هد دعب بال ىق ققواناف تانلخم تاس اوطو زععثو ءاوبو لح لح ثْر و

 هئاضق ىلع رده وهو هيداص لطع نموباذع الو هملغ باس>ال عماللا قرعلاك طارضلا ىلع راحو

 ىلد هللا لوسر لاف زاشع ةّئيطغامو لاقو ىدثالا كلام نب فوع هيلا ماع راشع ةئرطخ هيلعف

 هلبا نعل نمو نيعجأ سانلاو هك ةالملاو هبا ةنعل 0 لكتفا هيلع نا راشعلا هئ.طحخ حسو هم هيلا هللا أ

 نمو هنعس تحلو هرحأ هنيا طيح هماع هب نم مث لسا هب هنخا ىلا ات مو اريهت د نلف

 ملعب وهو ةقرمس ىرتشأ مو هسعن ىلا هلك وو اهتكدعم هبل دشقأو هن هقزر هنمدللا ري « ملا انا

 ةششحاف عمم نمو ةرخ الاو امندلا ىف هنماتساو انم ظابط راس: دو ااهقرما نكووف هق 1

 5 لاه هنع هليا ىضر سابعا ن حا نك و ها ذاق ريع 0 نءو اهانأ 1 نك ليت اهامفأف

 انآ امك ل" أرسق نم سو اد لاسمللا 1 كر لاق لاك نا رز (نع ١

 هلبا ىلسص هللا لوسر نعل لاق هزأ هنع هللا ىدر ةررهولأ (ىدد) َْى ءجب رفق ذ مومخم انأو

 تسدلو ضئاع ىفا تلاع اهحوز اهدارأ اذا ىلا ين 43 "ل سعملا ا ةهذوبملاو هل سعم ا مدسابو هم هملع

 ىلص ىنلا (لاق) مانت فوسوأ مانأ تلات اهح وز اهدارأ اذا ىتاا ىهف ةقوسا ا امأو ضئاح
 ةياثقلا قتل تع نإ ةروسو ريسقلا ناذع عنق ةهتاغلا ةروس رتل عج ةرمشع ملسو هم هماع هللا

 ةروسو علا باذع عنك ةاااهزوسو رفا ةعئاولاةر وسو ةمامقلا لاو اود منع تاحخدإا ه ةزاوشو

 منع .صالخخالا ة هروسو 5 غلا عع ع نو رذاكلا ة هر وسو ام همودد عنك روكا

 ىلص هللا لوسر فلس سا اوسولا م ؟ سانلاةر وسو نيدسالا دس عن ؟ قاغلا ةر وسو ىاغتلا

 رادفف ىع ءركلا ة هب ١ 1تئرق أم مل#سو هل هيلع هليا ىلد ىن 9 (كاق) فا كلا نملة يلسو هع هماع هليا

 ثالهأو كداواهلع ىلعاب ةلمل نيعبرأ ةوغاسالو حالا اهلخندي الو اموت نيثالث نيطايشلا اهرعه الا

 وهوربذملا داوعأ ىلع د هنئع هليا ىدر ىلع نعو اهم ماظعأ هب كد 1تلزئاخ كناريحو

 بطاو الو توملا الا ةنجلا لوح نم هقنع لرتن وتكإم ةالص لك ريد ىف ىعمر ا هدا 1 ار ند لود

 هراج راح و هراح و و ةسسفت ىلع ىلاعت هللا هنمأ هعهذمز اذا اهأرق نمو دياع وأ عقاطمال هاج

 نم متنا نبأ ىلع مهل لكما رتلافامرتلا ( مم هللا ىضر ةباصصأا ركاذتو) هلو- 0

 مانالا دنسوروطلا قالا د دمسو لالب هسا درسو ب وص مورلا كددسو نارإاس ل ل 3

 لوسرىدض ىس كلاذنآ ةرقيلادمسو ةر مملاةر وس تأ رثلا دنسو نارقلامالك- لادمسو ةعجلا مو

 لاه ملسو هئلع هلا لا ىنلا نأ ىلهابلا ةماما ىلأ نع م .اهلا (ىورد) مشو هن هناع هليا ىلد هليا

 لمع اذاف رشعب نيا !بحاص هل بتنك ةنئسح ذيعاا لعاذاف لامعشلا بحاص ىلع ريمأ أ نيهلا تحاص
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 نا  نولعي مهو اولعفام 2 اورصد و ىلاعت هلوذ(لّدملا دهج لاق لخفأ ةفددلا ىاف) بععلا هبق

 برنذلا رغغناب ر هل نأ معو انذ باذأ ّ « سو هيلع هللا ىلص هلبا وسو لات بوت فرت رز

 هن الص قى ديعلا ىلع لمعت ال هنبا نا لاق مسو هبلح هللا لي نم لا نأ ءاح و رغغتسا مناو هلر

 در هللا ىطر كلام نب ا نع هن اسل عم هبلقي هب هيلع ديعلا لقت ىذ

 ا هس ا
 ايصك مول لك مامص لاقي بو لجوتا ليغ لوسر نأ هنتتع هللا ىطر اليعم نع دغاو

 0 نع هنع هللا ىذر ىردحلا ديعس ىنأ نعو اره ردع ةعب رأ مايصك ةفرع مايصو
 هنع هللا ىذر رع لاق هماما هنسو هغل هنس 0 ا

 ةيرغ رّعْعلاو نطو ةةيرغلاىف لاما لاه هنأ هنع هللاىندر ىلع نعو لأسم نهري ةهشاف تك
 لاثماك ةدرثلا جرار ماسلا وع مذ باص قلع عتس مو هناصس هللا نا لبق نطولا ىف
 نيدذبقلا لهأاب ىدان مث ىرخأ ةروسم ىريسلا هد موسم 3 * .ىلوأ ةدسم ىلا هدب حم رذأا

 اونمآدقنانب ر تنأ ىل. ءانعم ىلب اولاق ى رضا ةطبقلا له لبق بما ةْضِمَقلالهأ باحأف 2 7 تلا

 نبملا باتحال ىلاعت هللا لاق اورةكذ انبرب ثسل معن ءاذعم معن اولا ىرسنلا ةذبقلا لهأ باسأ 8

 هيلع هللا ىلص ىلا ن نع ىلابأ الو راناا ىف ءالؤه لالا ىامتال لاهو ىلابأ الو ةنمل اق ءالؤه

 نعو بئاوذلاب ءاسنلاو ىعالاب لاجرلا نب ز نم ناحمن لوقت: ايندلا ءاسم ةكئئالم نا لاق هنأ لسو
 هيلع هللا ىلص ىنلا لاق همذه نم نوعلم برلا ناماب دن الا لاق هنأ ممسو هياع هنا ىلص ىلا

 دحاسلا ىلع هللا ةنعلو ملةلاو حوالاو قيركلاو رف زيها ىولوملل قولذملا دم اذا سو

 اندم ةبحاو ىهو (ةوالتلا ةدح) نيعجلأ نياسر ماو ءاسنالاو هكئالملاو هللا تذغو 4 دوصسملاو

 هللا ىله هنلا لوسر لاه لا هنع هللا ىذر ةرب ره نأ خ نع هه ىف منح هلا نمو ل فش ءاوؤإك
 دولاب مدا نيا مأ الب وأب , لود ىكس ناطملا لزتعادصف ةروشلا مهآ نبا أرق اذا لو هي هيلع

 الف هموف مك ن نم لبق (ةدئئافإ هلا لوسز قدص رانلا ىلذ تيباق دوصدااي ترمآو هنحلا هإذ دصق

 ف ممطد الف ملاط ةب راتخا نمو لسألا مايع قا عيد لن هلك ا رثك نءو ةسيلق ةقر ىف عملط»

 ندو ناعالا عمايندلا نم جري هنا عمطل الف هب "د بزكلاو ةمغلا تناك نمو نيدلا ةئافّتا

 لوسر لاق تلاوايتخ نيا ىو ةسّدن اع نع ةدابعلا ةوالح ىف عماعالف سانلا عم هطالاتمشارتكت

 كلام نب سنأ نع اهلثم ىلا ءوسلا نم ىتو ةعجلا مول هرافطأأ ملك نم رس لع ا خا

 لكفف كثالم هان تيبلا ىف ةاس ذا نم لاق ملسسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر نأ هنع هللا ىخذر

 هبل عهنيا ىلص هللا 0 لثَسف كلذك لاو ءاسم ناك اذاف انالث مح هذق متسدفق لوقف حابس

 ىنأ لع ن م ل وزع هللا لوقي لو هيلع هللا لس لاقو ميلع كروب لاق متسدف مت دق ام لسو

 0 باك ضعب ىف ب وتكم ريسع نا د..ع لاق ىلاءأ الو ه4 ترفغ ةرفغملا ىلع ةردقوذ

 نسحلانع * لابأ الو كننم ناكسحاام ىلع كإ نرفغال ىنتوجرو ئىةوءدام كنا مد نباا

 00 7 ءرقنأ اهلامل ةأما جاوزت نم مل-و هيلع هللا ىلص هللا لور لاق لاق هن هللا ىذر
 نمو ىلات هنا هلذاا هس ةأرما ب وزن نو هياع الاب واهلا هللا لعج اهلاجل ةأ ما جاوزت

 هيلع هلا ىلص هللا ل سر نأك لام امهنع هلئا ىضر سا.ع نيا نعامف كروبامني دإ هاما وز

 ىدهاو ىلع ركن الو ىلركماو ىلعرصنت الو ىثرصناو ىلع نعت الو ىنعأ بر لوغي وعدي ملسو
 ابهاراعاواط» تارك اناا ركام يابا م-هألا ىلع ىتب نم ىلع ىنرصأ او ىل ىدهلارسن و

 ىناسل ددسو وعد بجأو ىتحت ثنو قوس قا ىتاون لبقت مك! ادنم اهاوأ ات. كلبلا
 ىلع اعداذا ملسو ه1 هللا ىلص هللا لو ءر ناك لاق هدأ نعف درب ىلأ تبا ن نع ىلف ةم.ض# لا ءاو

 ىلاعتوهف ةقرزلاىلارظنلاب
 تاولالانسحأ اهبول لعح

 0 مل
 لاكشالا نسأ اهلكت
 اهي ردقو رب ددسأا وهو
 ةعماستسل كافغتو هزاوهس

 رمقلاب و عياضاابءايسنأ | رهش

 شرسعلاب و سلا و

 حوالاب وىءركسلاب و
 ةثالثةعبسلاهذوفلةلايو

 اهنم ةعب رأو ةرهاطظ اهم

 لئال دلأب ثشن ةسفخل

 تان" 9 نم ةيعوس [

 داس اوسداسل ارامحالا أو

 يذلا ىلثم ىلاعت هلو

 لسيف مهلاومأن وةغن»

 عبس تشينأأ ةبح لثك هللا
 ةثاموإ مسلك ىف لباتسس

 نمل فءاضا هن هللاو ةيح

 َْط ايئوسا هو ءاس

 3 الايد دس ةتامسنسلا

 تتننأ ةبحلانا ةءركلا

 ةلبتس لك ىلياتس عبس
 هللا تراصف ةح هئام

 هنباو ة ةسح هث امعيس

 هنباو ءاشن د نمل فع 0

 نمسماملا) ميلع عسا

 شعل لاه (يابلاسأ

 متغمددع هعبسلانب رسفملا

 صرالاو تا اوعسلا ىفاونال

 قو ناسنالا قلت ىفو

 ميا اذ ةرر ر
 ةيرسضعل د اهم و هلبا

 هتاملوءانذكو 0

 هادبو هح رفوهذطب و

 مامالا (لاقم) هالحرو

 ليزغتلارارسأ ىف نيدلارفن
 هتلالو-ر د#هتناآلا هلا ال

 ةعس ذبعللو تامل حدس

 باوبأ ةعسرانللوءاضعأ



 غلبت نا لءقراهلاولبللا

 رانلا لهأ عجن اىو رو :

 سلخ داماىور واجف

 نم حر خت ورفاكل ارد
 لاق هغن آنملبقو هيك

 فاشاكلاىف ى رسما

 ىلع ضيالو ىلاعت وقف
 تال ملدنيكسسملا ماعط

 ىمرحلا مظعىلعن اب وذ

 امهدح ان يكسملان ام رح
 هلعح و رفكلا ىلع هفطع

 د ارا تفاوت 0

 8 ةلزنملا هذ م ض ملا

 نعد) لعفلا كرات
 هلا ىذر (ءادردلا ىأ

 ضرع ناك هنا هنع

 فرملا ةرثك ىل_ء هنأ ما

 لوقي و نيكسلا لال
 'هإ:تاشلا ف -طئانعلال

 اهفصن ملخالفأناعالاب

 سماخلاو عبارلا ضحلاب

 قاد ىذلا ىلاعت هلوق

 ضرالا ن موتاوعس عبس

 مامالا لاق ةناآلا نهلثم
 هللا هجر ىزارلا نيدلارذن

 هناع- نازح أ دوو
 تاوعملار 3 ذنملاعتو

 زب زعلا هياتك ىف ضرالاو
 مع ىلع لد كلذو

 هناحس 0 ا

 ماهذا اهملا 3 ةغلاب

 دقو مسهلوةعالو قلخلا

 هاما من هللا 0

 ةرطاذل ١ ر اسرالاا مفتت

 اهله وقت هسقنال اهلا

 تورمأن ءابطالا نأىت
 نيسعل ١ 2 وهناصأ نم

 نمؤملا ىلاهللا ةءده مالسلا ه- هناع هئ :عو سانلا نيب هللا ىطقي ا مو هتكدص لط ىف نمؤما

 هامسو هعبشت 1 ىتح .٠ اعأ ماطأ نم ربخلا فو اعئاح اديك مشت نأ ةقدصلا لغذأو هيأب : ىلع لئاسلا

 ضغبأ نمو هداج عاق انهن ةريدسم نيقدنحخ لك نيب ام يداك جامعا نم هللا دعبأ هب ورب ىح

 فشلا هإخدب ال ثند لك تبلا لهأ بوند لبو «فزر هلزند هللا نال هللا ضغبأ دّءذ | اهمض

 ىنلا لاقو» ماسلا اهنيط مهارا نمالو د# نوه سراف هغيض مركت مل نمو ةكئالملا هلحخدتال

 هلاساق لادم 3[ دق هللا نا كلم هادان نيملاعلا بر هللد+ا تاره عب رأ لا نم ملسو هم هيلع هبا 0

 كلر هناف ىلهاملا ةماما أ "الا اوقدصتق ساذلا ةددصلا ىلع سو هيلع هلبا ىلص ىنلا ثح نس ملا ن

 0 الا ارأ لاق ئن ىدذع سدل لاق ندصت:ال نأ كلام لو هيلع هللا ىلم ىذنلا هل لاق همت

 ةضف ل. .> نمري د هلل ١ثادع 0 اعلاه ربك 1اس هالموقع لوذأ لاو كا فش

 ةماما انأ ان اب موقلا ىل كك كن اهف اموا اا لم ريد هللا آلا هلا الو بهذ لسع نم ريخ هنيدجلاو

 نم انثنح ام اولاقف راسل ع نم لال لاقفرم ذ> ودع نمأ هللا لوسراب اواقف مكتنج اودع لاتو

 نواف معلا ىل-علا هللاب الا ةوذالب لو> الوربك اهنلاو هليا الا هلا الو ؛ هللد+لاو هللا ناس لاو رانلا

 ىلأ نأ لع 1 فأد) تاهلا صلا تامقابلا نهف تامقعت.هو تابحمو تاذةنم ةمام ا مول نينا

 لاه هيلاب وتب و هتلارفغتسد لاق اينةبنذأ لد ريف ىرتان لاقذ لحر ههحو هللا مرحص تااط
 الو هبلا نوت و هلا غتعس لام 1 مع لعف د5 لاه هءلابوددو هنأ رفغتسا لاق داع مث لعف دق

 مسو هب ل هنبا ليسا 8 لوسر ل نب هللا دمع ع نءودوسل اوه ناطيشلاو بكب ىتح لع

 نا مث 1 هم روغتس مث هل_هعف تنذب 0 ةنعسح هناك هكر ع ٍ همئذ اي بنادي مه نم

 الا 1 اا هللا لاق هنم رفغتسا م م داع ناف هلرفغ هنمر فغتسا مت امنذ تاذأقداع

 هع هلبا ىذر رك ىالىو م تءقل لاق (ىدهلا نافع نءد) كلن رف دقق ىف كرم لا

 اذه كناكم ىف اموال هللا ىلص هتللردل نع ثددع رك ىلأ نم تعب# اب ل ىتازح 4 كل

 لوب مل-سو هيلع هللا ىل_سدهللا لوسر تعم“ لوقد هذع هللا ( ىكر قددصلار ا 3 | تعم“ : لاق

 رذ ىلأ نعو كيذا كا وجر مزعلا رارصالاو ةره نيعيس موبلا ىف داع ولو رفغتسا نمرصأ ام

 قاف رو ىنت وعدام كذا مدآ نبااب هبر نع ىورب لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 تأطح أولو ةرفغم اهبارقب كا مل ةلطدت رالا بار ىنايقلواو كنذم ناك ام ىلع كل 7
 لاقو أيش ىل كلرشت ملام ىلاب أ الو كل ترفغل ىنت رفغتسما مث هامعدلا نانع كاياطخ غابت ىتس
 نعو رافغتسالاك ؤاودوبونذلا؟ ؤاد ريدا ىفو رافغتسالا هعمو طناف 0 1

 بو. ىت> نكلو همر مراجالو هتئيطفع ئطاغ توك نأ بحأال ل_> وزع هللا لوقي تعك

 بنذلا بنذي دبعلا نا ربخلا ىف و نيجارلا م>رأ انو ةطساب ىديو ةعساو ىتجرو ةطدرع ىتنج ناف
 رفغتسسا مدن اذاو ةذ_سح مدذلاو مد بنذأ اذا نمؤملا نا ليقو ةنلا لحندي ىتح امدان لاي الف

 ذاعم ت ىع لا نك نورشع هعموالا باذ هل دعصل الف اهلاثمأ رسثدب ةئسدحر اًهغَسالاو

 نبا مي و لج و ْرع هللا لودي هلقذو نمل ىبوطذ راما ناجى هريثف ثبملا رواح امو

 الو هسنذ كرثد وهال هد و هل رفغاف نرفغت سف دوعب عر هلرغغاف قرغغتسنو بنذلا بنذي مداآ

 ثيدحلاىو »+ 0 هللا ىد_ص هل ترغغ دق ىلا ى ل المان م دهشأ ىتجر نم صأس ود

 داع تبأإو 5 ودع ىلع كرصاب و كرم رض ذع هلا نشك تاتدمصاا , موهغلاو مومهلا اوكرادت
 ةروس علل ةلملأ ارقد و ةقدصأ أع نم لظدأ ضرةلاد# ارغلا ىلع ةقدصلا لذفأو ميمادق ارئادثلا

 وهو راسبالا هكردنال ماعئالاةر وسفف د لاجدلا رش نم مصعبل فهكلا ةر وس لاوزلا لبقو نادل

 ىرت فرفأ ضبأ كيد قنعيف قاعت (ءارعشلا ةرو-إ) ةلظأا ىنككو جرلا نكسن راصبالا كردي
 ري م 2 م ع جسم

 هنو
.© 
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 سس _ للعلا

 رباح مامأو رهاجن قساف هنالثل ةسغال (نسسحلا لاقو) ءابحالا مالك مرتد و قوملا نع قطان

 تآ را هامق ع  قسافلااو رك ذا لسو هم هيلع هللا ىلص لاقو عدتممو
 دادغس فلد َى ول اراح

 ةئامست ىواست اغا كراد نا هلاولاةفراندد ىنلأ لاف هوما شف هرادعب تاتا يح نيد هيكر

 عسبتاللاقو هئيد ءاضّعب صأق كلذ فلدابأ غلبف ةئامسجنو فلأب' 'فلد ىلأ نم ىراو> و لاران.د

 0 : قاجتل تناك ةراسلا لأ نم الحر نا رهعم نب هللا دبع دود نمو و وم الو كراد

 ديسع مددو هيلعلامواهدمسد دعقرهدلا نام 5 كلذ يجف تقافتسبدالا اونا اهدأتسا دلك ةسقشت

 ريغىنمءاغجهبف ذا هنمىقسأ أشكرك ذأ نأ ديرأ ىنا اهدبسلةب راجلاتلاقف ةرصبلا رمعم نب 3

 جامّم>الان مك يلع هفاخ امو كتمعن لاوزو كلام هلو كلا قيض نم ىرأام ىلع كلذ لهس هنأ

 هفك ةعسو هإذذو هف رش تاع لو نءوهو ةرصبلا مدق دق رمعم 34 هللا دينع اذهو لالا قدضو

 عسننو هبىوقتام هتافاكم نمكتأي نأ توحر ةددههلعىضرعف هملا ىتتمدق ولف هسفن دوحو

 ًامأال اذم تدب كأ الول هللاو لاو اهقارغل اعزحو اماع ادحو ىكبف لاه هللا ءاش نادي

 ايل اهبدأ كل تيضرداهتيبر ةيراجهذههنلا لْرعأ لاقف ه.دينيب اهغق وأى تح ضمن مث ادبأ هب كل

 لاق ىذرت ىتح اهلع ن نملا كل لزحأو اهعس ىف كل لهذ كالثم ىدهتسال ىلثم لاقف ة هبله ى م

 دئماام هللاو ىدمسأب لاق مهرد فال 1 ةريدع ةردب لك فرش ةرشع اهنف ىم كعنقي لاق هارت ىذلا

 لامملا يارخخاب هللا دمع اقر وهشملا :انرعال فورعملا كاذف اذه نكلو تر ذامرمشع ىلا :ىلمأ

 ىف ىلتنذأ ول هللا 3 ارعأاه دنس لاّثذ باخلا ىلضدا ةد : راعأل لاقو هضءقو لح رلا ىدي نيد راص ىتح

 ل تأشنأو تةقوف معن لاق اهعادو
 ىردن الا ىك ف قس مو 55 هتبصأ دق ىذلا لاملا كل اًثيزه

 ىرثك ١ مأ بيلا ناب دقذ ىلقأ * ةشدع برك ىف ىهو ىسغنل لوقأ

 ىربصاف ريصلا نم ادب ىدح ف د ةلبح لدنع صدالال نكي ل اذا

 لاف تاعمدت هائيعو اهالوم اماحاق

 ىروحح,و:لوط اليل هن ىسافا * عحوم كتاف نم نزع حوبأ

 ىرذعاف توملا ىوسئانةرغب « نكي مل كنع ىنرهدلا دوعق الولو

 روعم نءا ءامشاا نأ الال صوالو د اننسر وزال هلبا مالس كيبل

 داعو هلامو هّند راح بهذف لاما ىف كلهللا كزاب وكم راج ذفن كلذ تكد دق رمعم نء هللا دسع لاق

 دعبامأ هيلا بتكواشلأ نيثالثب هيلاثعبف هلصوتسسا متاح نب دي زب ىلا ءارلعلا نملجر (بن :واينغ
 كل عاطقأ الو ءامو اهلع كبتتسأالو اربع اهالذا الو انانتما 1 اال اهلأ نيثالث كسلا تلسرأ دف

 ؤشحلا ردنا شارغلااههدح ؟لاةةذاأ شارغلا ىأ هب ريز ول تاورمشوف أ (لق) مال لاو هاج رام
 0 ور د و ا ذأ 7 0 شرلاب

 لعد 1 فادخو هنامح ىف هنأ ةناحررابلا داولا لاذ نامحرلا ذلأ ا ف تاسحأ لاقذ هلع هعبط ىلع

 رعش هموق رباك ابهةلأو ة عفرف هناو

 هد اهتحا هن 5 ىنع امرثك 05 خل هيأ نم نوع نكي مل اذا

 هل مدح نازيمأل هلم مناف هللا لآ هلاال لود نماورثك أ ٍلسو هيلع هلبا ىل_ه هللا لوسر (لان)

 ىلع تتو ىلر فةعا مسهللا دلاوانلاةيذناع نونا تدر يسرلاتسع نكستو ناسألا ىلسع

 نوهأ ىناعح دق ةارأ ى ىن ألعو قاضع نمورفك دق هارأال أَو اذ ىناسصع نه (دوادا)

 ملو هبلع هللا ىلهلاقو 0 يفرعبال نع هيلع ل“ 8 قفرعل وهو ىلاصع نم دواداب نيرطانلا |

 كا ااا ااا صصص لااا ا ا411_4 يل ب  بت34ختتشتختتتو

32 -+( 

 رثك ١ مهلرغغتسا فوس
 هللا لزئاف ةرصنيعبسس نم
 َت راسا لاب اووناع

 ناومهار غغتسستم مأمهل
 ََ , الاههل هللا رفغت

 راتخاولاعت هلوق ىنادلاو

 الحر نيعبس هموقىسوم
 قئاراتخا لق انئاقمل
 طيس لك ند اطبس ريشع

 نيد كل و راص الذ َه همس

 00001 للان يعمسو

 رحال اةذ اورحاٌدتف نانثا

 جير ند رحأ ل ثم لعق نم

 نون نبعشول وتلاكد عمت

 نيتسالا بصل (4فدوإ)
 هيلاىلاعته للا جوأق اذهش

 تانئلشلا نترات تا

 نيعبسلا مهب لمكمل ةرسشع
 اخومشا اوصاف م هراتخاف

 مهرات دا قدهس | نب .(لاق)

 مالسلا هيلع ىسوم

 اوءاصانم او رقعة سنأ

 ةبوتلا ىلاعتهنلا اولأسالو

 مهءارواوك رب نم ىلع
 هلوقثلاثلا لل عأ اديعنف

 اهع 3و سلس ف لاعت

 هوكلساف ةأعارذ توعيبس

 يظل هبال
 نيكسملا ماعط ىلءض<الو

 توعيمسس ةإ_ساسلال بق

 اعاب نوعبس عارذ لك اعارذ

 هللا اهفرمث ةكمو ةفوكسلا
 ىا(ثيد حلا فوإل ىلاعت
 ىنعا ةضارمضر تاسرأ

 ليلاس أ رردقب ةرد
 ضرالا َكآ ءاجسلا نم

 ولولبللا لبق اهتغلمل
 ]كافل ساو نمتاسوا

 افيرخ نيعبرأ تراسا



 اهئاةماةلاواوق قلاملا
 برعلا ضعبا ةددسق

 اذا اولوةي نام: أش نم

 42 الث تانث اذ>اواردع

 ةعبس ةةسةس#ج ةعارأ

 هذهفةريشعة عسا ةماامو

 ند هأج ىيمو مح -بهّمعل ىف 0

 ال مارا 4

 اغاو(لوقأ) 2 اولا

 نالءال زك كاذ ناك

 لمكددع مهدنع ةعبسلا

 فن أتم اهدعب ددعلاو
 نولوة» وللاعت هلوق هنمو

 تيئأق مهماكمهئماثو عبس
 اه موةعيسلادعب واولا

 دادعالا نم ٠ مدت اهف

 راش ىتلا ةهدقأ ةغللاو

 امفش تدلل هاوملا

 00 نع قلدتلا كل
 لاق (عبا م١ شا.عنا

 دقوو ريسفت ف ةمطعنا

 ةئامعيسيلا 1 لسعج

 فداومةعمسلاو نيعمسل و

 مالقع هامشالت انام 5

 مه ري وب رعلا ىةمكلذلف

 تابا_ماهولءحب ناىلمع

 ديؤاو (لوقأ) ىسهتنا
 5 عضاومةعبساذه» هلوق

 اهدا اىلاعت هللا بانك

 مهل رفغت_-ا ىلاعت هلوق

 رفغت_5نا مولرفغت تالوأ

 رف ناذ ةم نيعمس مهل
 دارملا سيل هنا ىلع مزأ هلبا

 ادح اذه نيم.سلاركذن

 ةرفغملا دو>ولا دود

 هح وىل هوه 1 اواهدعن

 درعلا اذهرك ذب ةغلابملا

 ةداّقو دهام هاوراململدب

 ىنلا نا امهنع هللا ىضر
 لاق م و هيلع هّليا ىلد

 سويس سورس سس يي بس سس سس وبوس ساي اسسسسسسمو ١

 الملا تلاه مالا هءلعىعوم تاحانإ 026 ف 8 نِ اطسرملا اوءاسثالا عسيج ىلعو مل و هماع هللا

 ام> نال رمعلا لاط ناو توملا نم د. الىناودخا توعال قلنا ىاق هلثا ماك ىموم تامأسا

 5 اهندلاو ةبراع حورلاو ةد راع شيعلا ءاكلا تاأقاك هب راعلا انم دوت نأ دب الف ةيراغ

 : لوئدخ اضن م ناك هنا هنلا هجر ىرهزلا نع (ى-و) ةء راعلا اذم فخ ومو ةب راع لاسااو

 : ةعنتمم ريغ توملاب ةر شيت سم ىسفت هّتمعت وهنا دمع لاّعف لد فيك اولقف هنودوعن لاحر

 : ىلع ىنسأ نككساو ايندلا قارف ىلع فسأ:أ ال ىفا امأ نولم اعلا لدعيلف اذه لثمل لاهو ىكن مث
 لوقي أثنأ ٌعىلاعت هللاركذ

 فسأتأ اسدلاف ىبررك ذىلع « اغاو تومأ فأ ىسأ امو

 .هدر ةدودا هند نم عفو املكف دودلا هن ع د ىلا لخااسا مالسلا هءلعبولأ ناكو

 دا ند ةيالم هه رفا: قلن سس مد ثكدزرىجل لددصدق 2 هليا تاؤ ىلك لاقو امناكم

 لا هيلعلي ربج هيلع لزنف اذيثأ نأف هيايعىلءدحاوو هنا! ىلءدحاوو هيلق ىلع دحاو عقوو
 ١! لاذ م البلا اذدهنا ملعت الوأ نيذالا اذهام لوقيو مالسلا كئركد لو رع هللا نا لف

 م بهذ نأ يلق ىلع تفخ نكلو كئاضءو ىزح نم تدن "ام لاق نيالا اذهام لاعذ ملعأ

 ءالاب رافذلا ام_هنم بهذمف ىن.ع ىلع تغشو لرك ذ ىتم بهدف ىناسل ىلع تفحنو كتفرعم
 ,هو ةناعو ةدجو ءاضءعأو ندب ةءالس ىف ماد اهب لع نم (دئاون) كنتينادحوو كتلالد ىلا

 لا نم رثكت الوقد رلا ىلع ب رشدالو لك أ ىلع اك أ لخدالو ءاشعلا ىف ىمعب الو ءاذغلاعركاج

 ايكار ناك ولو الوب متكءال نأو رظنملا ةعمشلاو ةضيرماو ضئاحلاو ز ومتلا ةعماجت رذحي نأو
 و ءاوهلا نمز رت و ةرم عوبسأ لكف ءىلاب هلعو مونلا لبق ءالهلا ىلع هسسفن ضرعا

 ءىف فاتم عضاوم ةئالثىف ةاملا برش (اضبأ بالا ىف ) ةيافك هنو ماا نم جو رجلا دسعإ

 !نيأ نم براي لاق مالسلا ه1 ىسوم نأ ىور هايعالا ىلعو عاجل ارثآو ماسلا نم جورذلتا

 دمع سو ثورماعت لاق نوعنمنأم ءامطالاف لاو ىدنع ند لاه ءاو دلاق لاق ىدنع نم لاق

 للا وكشأ تلاتذ ةدابع نب دعس نب سدق ىلع ةأ سا تفقو ىذبقوأ ىتيناع لست ىت>
 لاقو ان؟«واس+لو ارب اهتنب اهل اًؤاما ةياثكلا هذه نساهم لاقف تاذرحلا

 ىد_هجرامت نساينتجم « ىدعب باتكلا ىف اردطانا
 ىدسل مالظى ىل هيدت » ءاعد ىلا راقتفا ىف

 اسلح ناتاكلاوثدملا ترمص * ىو س دعل ا 6 ذإ 07 م هريغ

 اسينأ هاو ىنتبأ لف مشلعلا نم ذل ئث ىدنع سيل
 اسيثرازب رع شعو مهعدذ ص ف انلا ةطاغم ىف لزلا امنا

 ىنهذامم وقع وىلتا مرعي 7-0 ةوادشرهذلا ع نهى اقوأ باطأو هريغ

 نففلعخدأو نفنم يرخأف « ةودئركفلاةرو-ن 5-7
 ىمام عمو ىفذأ نع ىلقنف 5 ىروء:ىل_ةعل ةدقام مهغيو

 ىزحا مول جاو ىمها بلد زأد# ةفرط رئافدلا ىو نم عمسأو
 ىنع مهصض# ريغ مهنم باغاف 5 مسهل دح ىدإ م وذ ىمداسب

 مكحلاتئارغزم هتعدوأ « انمز هتعج ىناتك اذه هريغ
 + ح نم ةاغأاي ك عديلف د هبعأف همس سص ىأ ر 5

 اك داسؤفلاو انحلا: نعادع هريدي ظقش دم قسهف 55

 نع تاق ةضور و درو ىف لي نيل ا ب ل رو انداجلا لاو

 نا
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 لوبقغلاب مهلوق اباحي ةعافشلا ىف مهل انوذامن ةمابقلا مون شرعلا لط ىف نونو مهنا ةماركللاو
 شرعلا ع اعلا مو نيالا ىرارذ نهانا طاقالا قيراط نم ثددحلا ىف درو ةءاطلاو |

 تلاط ىلأ نب ىلع لاق ن ملا باص الا ةزهر تاس اع سفن لك ىلاعت لاقو يغش ياش

 نع )ءدحو هل دجلاو هنم ىلذنم دالوالا توم تاماقم نم نيل - ا لافط؟ مه م

 تور ورثع امك هدم ذخأب ا ناف نا تنذ نع اوذ ا لاه هنا مو هن 0 هللا ىلص ىناا

 ضرالاو تاوبءلا مهل نست هثالث ل اك ' هنأ مو «د هلع هنأ لص ىنلا نع اهنع هلا ىخر همئاع

 ىضسااو ءانض-الاو نواعت :ماو ءاذعلا مهو ربلا باودو رحيلا ناتيحو راهتلاو ليألاو ةكئالملاو

 اش 7 * ةال املا ىفو ارب رع ةيئاثلا فو ايد- لوالا ءاستلا ىف حودمم مساي ءاسم“ لك ىف يدب
 أ ىورو ادعس ةعباسلا ىثو ام: ةهساءاسلا ىو امياج ةسماخلا قواع رك ةعبازلا قو

 قو امل ةمناثلا ىفو اليخ لوالا ءاريملا ىف ليلا ىمم لاَ هنا مو هياع هللا ىلص ىلا نع

 3 ءانيهم ةعباسلا ىفو اسجمذ ة-داسلا ىفو اهغس ةسماخلا ىفو انرعل ةءبارلا فو اقش ةئلاالا

 ال ه'الث كلذكو ماع ةئامسجت ةريسم نم دح وبا اهكر ناو ليخلا ن نع ةنجلا عر لجو رع هللا

 لكلح وزع هلوق ف 0 ص نبنلل لد 7 نمدمو هردااوإ قاعاا مهو هنملا جو نودحي

 امن اعمو اهلورت ىف ه> وأ ةثالث نم كلذ ىف منع هللا ىطر ءاناعلا ملكت توا ةقثاذ سغن

 (تولا ةقئاذ سفن لك الا هذه لات هنا لز/ا امل لبق اهاوزت امان) توما ةمةكو مع لاو اوسلاو

 الف ضرالا لهأ كله ةكئالملا تلاق مارك الاو لال لا وذ كدر هحو قبو ن اف اهلع نم لك

 دبع لاقو كالهلاب ةكئالملا تنقياف ءامعسلا لسهأ كلهو ةكتالملا تاق توملا ءةئاذ سن لك ل
 الو هتمأ ىف قبو اديأ تو ل ل-و هي هماع هنا لد ىلا نأ نافن انك هنع هللا ىذر دوعسم نب هيأ

 لالملاو ءةكلمو ةح وق و تاف اهتلع نم لكن ”ولاوزه تاز ىتح ءاروسلا تاكرب عطقنت

 توملا نم مكاو ىل دب ال ىناعتصأ ان لاق مث هئاكمل اال و ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىكبف مارك الاو

 ناك ناهننا لوسراب [لقذ توما ةبةاذ سفن : 2 ف هلوق لزن مث كادق هننا انلمج هللا ذاعم انلق

 اءلبق توع هلأب انقياف نوتيم ممناو ثم كذا لزنف ام'دلا رع رخ [ىف قب: كلعلف تو.ءا نم كلدال
 تدءتراو ىمرك لاو شرعلا زثها دوعس م نبا لاقت ( مويلا كلذ تاك فيكا) ركذلاب هللا همدق امل

 وذ لكاب لو ئغ لك وراعلا تحت راو لاءملا تن رطضاو ضرالاو تاوع-لا تكرتو كالا ا
 اذام دم ةمال هاتبو ماو ايندلا دحم راف نا نولوق, مهلكو ننالاو نجلا ريس برش ملو حور
 ةجرو .٠ هاع ماللا تولوقي مهكوخ *نورالو ءاكملا او ةئانلاو تودلا عبو هدعب نم مم لزني

 ريذملا ىلع هنع هنا ىطر قيدعلا رئكوبأ قرا امل هنع هللا ىذر باطما نب ربع لاقو هتاكرب هّل
 هه اذ سغن لكل ح وزع هلوق5 اياك تركتلم تول عا ذىف ةريثك تانآ ءآارقن هتلمتو نجا

 ةئيهر ثردك امب :نيغل لع هلوقو «-هجوالا كالا هه ئيث لك هلوتو نأف اهناع نم لك هوقو توملا
 اديعب ادمأ هنوبو اهنيب نأ ولدوأ هوس نم تل ءامو ارض ريدخ ند تاعام سغن لك دخت موب هوقو
 لاه مث 9 هع هللا ىذر هدم بهدف اهتوم زبح سفنالا فون هنبا هل اوةونوتةيممملاو ث.م كنا هلوقو

 2 دنع ها نود هلا ههلا تاك "ب نم هو تام دق ادم ناو ادم ههلانأك ٠ نءالا ةطخارخ ىف

 ىانمان لاف قباب مل تل اعف ى فن للتقأ ى- ىل ىف ذا هامأ اء لوقي نك امص نا (ليقو) توعال

 هللا كح (ىناوخا) هناك و لفطلا كلذ مالكنم ةنيدملا لهأ ىكيت ضرالا رهط ىلع انأو رمقلا
 اذاف هنبا مكحر ىناو ا مل--و هب هناع هللا ىلص هنيا لور دعفل ىلا كلذ ءاكب نم ءاكملاب ق-أ ندي

 مولو غاذغلا انم رواظت ادبغنأ ملعت ندنو حنئابقلا لعفن انل أف ءانغلاو توملا نم ان دبال ناك
 ىلص ل هبيدحو ىسد# هحو رو ىعوم هلو مهاربا هلو مدآ هيغص تاماملن ولا انياعبتكت

 روكصا سبح افثأو عودا

 نسك اع مغلاب
 هعارك ذامهتناهماع ىلسو

 بطر ضرالاهحوب حالو

 سابو

 اذه ىف فاكر دلا اذهو
 مزاك-!!فأمس-و عضوملا

 جاتلاوتا ار

 كذريغو هوحوبسلاو

 ىل اعث هيا ء12 نا

 لوالا نابلا

 ددعلا اذه ف رش رك ذف

 ةريغ ىلع هدب مو 5

 » (لوقأ )+ دادعالا ن
 ةعبسمم نم هن اع ماكل 1|

 لاَ اهدحأ) هحوأ

 ةحئاعلاتام-* 'ابحاص

 ملعب .ايرأ نم هريسغو
 لوأ ة ةعمسل !!ة-خاررلا

 اهنال ةزماكلا داو لالا

 ددعل'نالهلكددعلاتء

 حاوز الف دارفأو جباوزأ
 نآأنث الاف نانو لوأ ام :

 هالو اوزالالوأ

 دارفالا لوأ وأ هثالثناو نان

 تعجاذ ات ناندرفة-ْلتاو

 درسغلا عملوالا عب وزلا

 عملوالا درغلاوأ ىناثلا
 هعم ست ناك ىلا وزلا

 د_وتال ة.داللا هذهو

 (ىاثلا) ةعبسلاليقددعىف
 ن' نب رسغ!ضعن هاكحام

 نال ةعبسلاب غابت ب رغلا
 ددعلا فع ىف لد دعتلا

 هناع دز اذا ةسجن و*و

 ةغلاس اىندال ناك دحا و

 تاكن انثا هلع ديزاذاو

 ةدان زالو ةغلابملا ىكتال
 لاف (ثلاثلا) كلذ ىلع
 ففكلا ىلع .وف أ ذادسإلا



 نطاوماجفلءلل ةسردمو

 اهرانياو درفا وذ _ثف

 ع

 بولا فاهم ا, نئل
 ةياهم

 اهحئامسشأ وثالاهفقاوف اوف

 ةنسلاهذهىف (اضيأكن د(

 ىلع هتثك امذإ- جنم
 ةردلاب ةموسوملا ةلاسرلا
 هب و.ذلا هلت سولاو ةم'سلا

 ريدمأ ناطلسسلا أدنا
 كلم نانعربأ نيمؤملا

 برغلا

 لئومدع كلا !ىفهلَو قرع

 را_عقلا ىف مدق تنيو

0 

 نس“ هزاراو

 هلق

 سداسول41ىلكاعءلوأ مهل

 فها ةعمسلاك 0

 ايلاف

 راوملا اه مهما ل

 سناوكلا
 ةلاسر نم هنأ :أامهنلو
 سافنلا دقعلا اممتردي

 كالا ى ود

 سفانن
 نسذلا ىلعأ امم تعدو

 هز

 ذداهأا مول ثعفترا اذا

 سلاحا

 قاياقلا ع.مسلا السع بث
 ه.سفتب

 سوسفئلا الا العا امو
 سئافنلا
 هاب و ربىئازلاف تنك ىثل
 اعماط
 ةعافسشلا لمت نمانأا
 نأ

 هي عوامل نا هين

1 

 لودلاب لاا مو < .اع هلباىلص لاق هسنو هيداهو ةدمس هدعم ةيفص نع دلاولا ىل تنام مافدأو

 بيصأ ع نم خ 1 ثيدح قو تئاعملا معا 1 ىلهكيمعم ر 1 آن همف ع ببصأأ 0 تبئاصلا

 ا نسحأ امو ه1 ع ىرعب !نم ىتمأ ْنَم دخ] باصا ع نا هناف اه ل - ىف هّديبصع نع ديلن د ةميص#

 هاد و 2 هر رعد هللثااىلا عاش هب

 دل ريغ هرملاناب ل_ءاو ب داو ةيبمم لكل ريسما
 رع ىنلاب كباعم رك ذاق ام ولست ةءيدم كلنا اذاو

 تاك ؛ن:نهنملك انالو ءانلل اماعط ىنصا نا ادشم ةافولا هترض م همال نرَعلاوذ تنك
 اقف :دلاو هل ىهامتاك_؛ادةرالا :؟سماانمام نلقو ةدحاو نهمند 0ك ان نهتددو تلعف الف ادلو
 ناعرملا ديس (ذه) ىنع هياتو ىل هب زعتالا اذهب بتك امو ىندا ث!ه نرعحار هملا اناو هللثا

 كرف دالوالا نم هل تاد هناحرد ىف ىلزلا هل ماقعمل هنامد ْى هدالوأ ليا صضمق ن نك اعلا ن راسدب -

 موناك مأو ةبيقرو بني زو مجهارباو رهاطلاو بيلعلاو هللا دسبعو ماقلا مون ةيئامتوأ ةعبسوأ
 اهتوم ناكن ارهز ىلايلو روش ةّتسالا هدعب شعث لو ءاردزلا ةمطاخالا هدالوأ نم هدعب رخأَت مو

 هيلد :دّدشاَو نيا مالسلا هن ِِ نامل !تامارهش صقشن ورهثأ ةعت ىف مهاربا اهو امنبأ تومو

 امهدحأ لاقف ماسلا ةروص ىف هل از ربو مالسلا امجاد ناكلم هيلا لزتن هدقف مطاعتو هد ١
 هيلع تخاف قد رطلا ىلع رذب هنا رخ الا ليقف هداف ازه هيرم دتشا الف هدص>الارذب ترذب ىفا

 ناميا-اي لاقت ةراغلا قدرطلا ىلع سانلا ذخأم نا تاع اما لوذال نامل- لاّمف ق.ضملل دسفف
 لدعت كننباناك ام لاقت ةرخ“ الاىلع سانلا لمس ناو ثيم كنا ملعت تنأو كنبا ىلع نزحت ملف

 كاذ ردة ىلع رحالا نم كإ/ناف لاه ا. هذ ضرالا *لم نم ىلا بحآ ناكلاف كل اند هردقامو كدنع

 ةدحاو ةففد دالوالا نم ةركب ىنال تام انزح عقديالو ف درب ال عزرا نا (ذاعم ةبب د زعتف)

 ُط قاذوالا دحأ نوك نا لقو نوءاطلاب كلذو ادلو نون فو ةثالث كلام نب م ”الو نوعارأ

 ةفيلش نم مم داسعو ءاراو داهرو ءالعو عابئاو سْوَرْو عاتاو ©: ةدادع نم الا ساكل ا اذه

 نافرلا هلتناد كامنم كو هفلطتخاو هيدي نيد نم هذحاف توما ع 4 ةفافشاو هنالخلاب هدول دهع

 ك1 تر لك لاومالا رس نردحلاو عالقلا ذدشأو كد دوسالا هنم ترفو تاذو

 ربمأ نَم قراطلا اذه قرط مو هدب هتو- اع هيدفي نا ردد, لو هريككح بهنلاو هدلو باساف

 هيلع تراددق لكتب بحو ودعو بالو ببطو ريةؤو ىو ربغصو ربدكو ريسشثمو راذةسمو رب ؤوو
 رعشى عنا ىنغ نهب ىغتو ىنع ند هل دلونالنأ ىك ككالداف ساكو راعنيد ف فرقت مو ساكلا هزه

 ١ ةع ىدذ أىذلادعس دقل هماد اررمدىتفلا دإو ىرأ

 نا اماو 0 هس رب ناامأق

 ايوقم ادنأ هنزح قيق د ماج هيقاوت نا اماو

 دالوأ ْن 'ةرب رهىبأ ةر م قمبلاو مك الاو دج هحرخأو ةربزغ قرط نم تيدحلا مد دقو

 ةماعلا مرت م. ىلا م-هدرب ىتح ةراسر ميار مهلك ةماسو هل ةنملا ىف لبد ىف نينمْؤملا

 لافطالان مامزم اماو امهدذع ىمسمأو هيولأ قراف دلول يرض انهو امه ثالذاكلا نادلاولا معنف

 نم ةرصبت ةنئحلا ىف نا ثيدملا فدرو عب و ىورب و ةنطأ ىف ىذغ نأ هل ناق عضر ودو

 نوعجأ اهنم اوعضر نرءضرب نيذلا نايبصلا نم تام نإ رّمدلا عورمذك عورض اهلر هلا ريخ

 مالسالاىف داو د لاو لك سو نع فانم دمع يب ديس نع ثردطاىف دروو نوءعدبأ بوعد أ

 ريبكساا لياخلا مامالا رهو ىتسنلا لاق دقو ىوبأ ىلعدروأ برا لو. ناي ر ن «بش ةالا فووق
 ةمعنلا ماو ريكنو ركسنم ل ْوَ- الوربقلا باَذعالو باسح مهماد سول نينمؤا لانط"و ءامنالا

 ةماركتحلاو

 امي هلع 3
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 لو

 لزنل_ةهرئأ عسبذ واهداو بلاس هإ_.غلا تءاج ذا ماينم_ها.منيفاو انواواتماواولك اهدسهعلا ىل-
 لحد 0 باو مشل 0 أ اغا ١ انآو تءاح مت 3 0 اهدلو مال ىلا تهتنا ىّثح ةحمرلا مشت

 ميلك من1 خا ىد هّتلّددق همت اهرب وأ 4 ملزم تعاد هم اهدلو ةعئار تعم * نم لكو دداو ©

 تدو و بكزا نأ ىعب ىلا اهرخوم وادا 2 مسعلا ةحئار دحت ملف ى عشت لز/ لذ ىلا تايقآ مث ع

 ىنم ديرت اسما تامذ اهاحر ترو انمتذ تعفرف هلع ثفوأام ىلع فقأ ملف اهءوطرخت ىلا

 همق عطوم ىلا ل ١ ىف 2تناع نأ لا امش اريسس تراسف اهلع تب ودساو اهتبكرف بوك رلا

 تبأر تددأ إف تحارو اند تازن ىت-اسوابرب تازغف لزنا نأ ىلا تموأف:ذاو او-و عرز
 مولا ىلع ىرح امو ةسقلاب هتربخأف مهناج رث ىناأسو 1 ىلا ىنولمأل اسانو اذاوسواعرز
 نا ىلا مهدنع تنكنف.مانأ ةئالث ةريسم لاهال تاقف لالا كال كلب راس ىذلا زيسلا, ىردت ىل لاق
 لابل عيت رونللا ةثالثو ناتاس هنع هللا ىطر (قيدهلار بأ ةفالس+) تعحرو تاع

 م هتسو تاوئسرسمع هنع هيأ ىكر (باطخلا ن رع ةنالخ) ةطس نيدو تكتالث نانو ف

 رمسع ن2 هنع هللا ىذر (نافءنب نام“ ءةقالخ) هنس نيسجنو سنن اوهو تامو مانأ ةنعب رآو

 لعةفالخ) روهُد ةعبدو ةنس نوتسو عست رمعلا نم هلو نيثالثو سد ةنس خا ئذ ىف لتقو ةنس
 (بلاط نأ نب ىلع نب نسحلا ةفالخ) روهش ةئالثو نينسعبرأ هنع هللا ىطر (بلاط ىنأ نبا

 ةسجن اريمأ ناك ة 0 ةنواعمعداب و هسفن عاشور ووش ةثالث هنع'هلنا ىذر
 + مل ةسايرلا بحأ نم (ضايهءن/نليفا الاف ةنل ةرمثع مي 3 ةنيبلختو ةنس نيثالثو

 اداوس ىتسبت الو اهنرسف * قدرط ىف كشر ترص اذ
 اهافشاهم نامعلا كيفشاكي « ىتسح هيشنلا ىلا لدسعتالو

 تارعلاو سفنالاو لاومالا نم صقنو عوللاو وألا نم ئشإ مجنولتخلو ميلا ن نزلا هلا معد
 نم تاولص مهيلع ع كئاوأ نوعجار هيلا اناو هللانا اولاق ةيدصم مهتباضأ اذا نيذلا نب رباصلا رمشب و
 ذلفو داؤفلا تارغ منال دالوالاب تار لإ |علا نم موقرس (نودتهللا مه كن: لد ةمحرو معز

 باص مظدأ | نم محاصمو داكالا

 باريشلا درب » هركذ عطقي 5 اس ونتأتا قطا كر

 ناستحاو ربصإ هركأ 0 نكسلو هم هع كان تدك لد

 اهف لاعت هيا لاق لب زجلارحالاب كلذ. ىلع دعوو ليلا ريسلا ىلع همك ثح ىلاعت هنياننا مرحال

 لهأ نم هيفص تضف اذا ءازح ىدنع ندؤملا ىديعاام.ةنساا ميك ىف م ةنسدقلا 3-5 داحالا نم ت2

 نيالا ن نمدحال توجإلا رامخملا ىناانع 2 لا ثدداسالاف تاثؤ:ةبتحلا الا هيستحا محايندلا

 نم اياد هل اوناك ثنا اوذلسب مل داولا نم : هلبتام نم افعل, ىفو راثا"ه سف داولا نم ثالث

 نادر واكتاسنالا سفن تبطل الوأ 0 ةجرلخفبدءاووأ نانثاوأ «اور تدءاح ورانلا

 ى.نولءد 53 صيشاعد مه هاأو ةدلا هبا هلي ىت- ىسهتني الف هب وثب ذخأبف ءايأ اتي كولا
 ثنملا نم اوإ- ثيح لحد ءاش.اهبأ نم ةيناسغلا ةنجلا.باوثأ نم مهابأ نوقل:. ةنجيريغي اهلزاشم

 - 7 ةيبالوتل همي لولا همنغ لقا امو هبابملا قي ادت هولا لدا ام لخدلاو مالاو

 هدامعب ةجرو مكسر نم فهد كالذ نأ اميط فادوأ !ا. نق وهو ب با ارم دل نساك: ءاقلتم ذ . ذاءزسأ امو

 ءاىئحلا باد : ىدانب يإ ه مول لك هلو نيذبحلارجأ ذءال ةلبا ناو ناؤرع هذ و قب نم هزأ نيو ا

 (رخان نم ضعب لاتو ) بارغالاو 59 توحال ام شيئلااج

 باردا :ىلا لؤي اه اذ »ع اهمذ مهلا اوم ايندللا ئه

 ثامنملا لا اوحااو ىدفل 5 لام مم كاماو اضل كنب

 اه
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 تناسناز' الاةرهاتلاىقو ٠

 هذدىو عبس تيري فرعا
 عكس ىشهىك !همكسأا

 تأ :5 ةثاأمءمسو نيس: و

 لاج بردالا عيشلا ىلا

 ندمت نبهت نيم نيدلا
 ةلواعمة لاسر ىرصملا 4 كا

 ْنَد عسيطاقم ىلسعل أ

 هلوةاهتلج
 فص ىذم 0

 عبود .طودو نم همفن 1

 اهسؤ ىنعتا :ةناَدْن 2

 ىهوال فاك و ىارسك

 ةعالم

 اهاوهىف ساذلا سرتفت

 تحاعو تي صاع

 عم“ زافو فرط اقل
 ير :

 ميس لي ةو تس لدقو
 نءباولاهلاثدتكت
 قلاسر هل نم ازه هود

 ده دولا هلام ةموسوملا

 فلولا عج رتاتف

 كلطلخدلا فيم ىصو

 مرالع لغشا ىذلا

 نموزاخلا ]تن 00 م

 ةعأ٠ طبول ا وزيك 3 ١

 را تب رطاف خلمو

 0-5 ًُن 0

 ينايدلا ات لك اهتعد رشف

 :لو» ؛ (كسرا نهال

 وح ةمراسم فضا



 اعمءاههنأ ماع نغةداتذ
 نبا لاقلو-هي ةمركع

 امنع هللاىىذز سايع
 ه-:ءهللا ىطرر-عاعد

 هءلع هلناىل هد با

 هل-يل ند مهل أفلاسو
 قاهنأ ىلءاوعجأن ردقلا
 ناضمر نمر_اوالا رمدعلا

 ىلا تاقف شايع نءالاق

 ةلدل ىأنطال ىتاو آرءال

 ىضش هلمل ىاور ع لاق ىه

 وأ قت ةعباس ىفثاتف
 رثعلا نم ىضع ةعباس
 نبأ نمرع لاةةزخخاوالا

 نابع نءا لاق كلذ تلع

 عابس هللا قلدخ :تاقن

 نيضرأ عبسو تاو““
 رهدلا ناو مانأ ةعبنسو
 فاواعااو ةعبس لودي
 م 9 : ردلا ثييلاب

 قاحخو عسر اسما ىرو

 عسبش نسم مدا نا هنأ

 لامف لاق عب 1 او

 انطفامصالتمطفددا رع

 راسملا ريمالا م_هفاإف هل

 ندتساو ةداره هلا
 هريضعامد رم نق ذل ةدارنا

 ىهتناىتح ددعلا اذه رم
 ةعيس نداعملاو هلوقزا

 موجب اواو ةعبستاولالاو
 ةعيس اهنم هللا انذاءأ

 نارقلامأىهوةختافلاو

 هلياالا هلاالو تانآ مد

 تاماكع.تهننالوسرد#
 ضعب هل لاق تكشانات
 معلاءاههق نمنبرضاحلا

 انالوماي هرلغ لردك
 .سرغهاطتلا ال1'كترو

 هدنلا نوريذاخلا زاقنف

 هيلغاكضذ لهل اباقناو
 - مي[

 ناطاسإا با نع هب تب رض ف.د نم 1 لاق مث امدءطسوىناذ هدام او رتغتاللاه لزم ىناأام

 ءانغا ىوقَتلا زع ىلا ىصاعملا لذ نم هللا ه]2: ند ) هغنر مالسلا هاد ىلع) ىزمخ ض.ا ىت>

 الو اينذ نك هاج هللا ةجر مهدأ ْن , مهاربا لاق < سدنأ الب هسناو ةريثع الب رع هاو لامالب

 راشد نأ ةنتفا رهاب ىك ( مو هن هنلع هبا ىلسص ىأ أ الم سأرلاو ود“ تنذلا ناف اسر نك:

 انمؤو* راض نم 0س ملسو هي 0 هئيا ىلص ىنلا ن ع (ثءدح) امندوأ ندى م-باصالاب هب هيلا

 اهكاتم ىف اوسماف الواذ ضرالا ميل لعجا ىذلاوه لاعت هللا لاق ) رفسلا ف ءاجام) ةنازكموأ

 (نعد) از رشا ثدحأ ارفس ثدحأ مدآ] نبا ةاروالا ف (ل: وز روذنلا هبلاو هقز رم اواكو

 نأ بأ دخحأ رفسلا لدءقوأ ومعت اوموصر اوؤغن او رفاس لاق هنا ملسسو هنن هيلع هنبا ىلد» هليا لو-ر

 سشاعملاو فزرلا

 ارديراطفلالهااراش ب انمأ تاوا اذا رفاس

 ارقتشام ثنخت ىايدط *« ىرح نا فس ءامملاف

 مركلا اهلك ن-االصأ (لبق ةوا) بادصالا ىلا كلَتجاح نم ري باستك الا ىلع كريص ( لبقو) || <

 ءاضَشلا لهأ ريغ سانلا اذ *ئ تكا اا الو ام“ ن 0

 ءاىسلا ول_ءىلا ءاقثرال #* انولو اد_< لبغلا كا د نل

 هناسحا رشنتا نم (لبيقد) هتف ترك هتمه تريكن مو هلاثمأ دبعتسا هلام لذ نم (لئةو)

 ْ ْ هلاومأ هيلج تناه هدضن هيلع تمرك ن هو هناوعأ تريل

 فاغ هللاف تقفنأام كلن اق د“ هراد ضرع ىف هللا ل اع عسوت

 فلغتامف رزولا كلذ تنآوا + ثراو كلدسعبالاما نءمحتالو
 ديلا هل لامف نانعلا نأ ةدغ د قا هنا هذع هللا ىذر بااماتا نن رعئددس نع (ىود)

 ى.شكو ءوضو ريسغب ىلصأو قجلا هرك أو ةنتغلا بحأ تعصأ لاقف ةقيذسحا,تعدأ فيكرع

 لاق رع ىلع بلاظ نأ نب ىلع لس دف اديددش امذغ رع بغت دبا يف الث يلام لحَزالا

 تعصأ فيك هل تلق نانمعلا نب ةغيذح ىلع رع لاقف تخغلارثأ كهحو لع ن نيذمُو وللا ريمأاب هل

 هل لاقف ءافسلا ىف هلل سبل ام. ضرالا ىف ىو ءوذو ريسغب ىلدأو قالا ةرك أو ةنّمقلا بحأ لاف

 ةنتف م دالوأو مكلاومأ انغا لاق ىلاعت هللا نال نيذبلاو لاملا ىتعب ةفتفلا بحت ريغان قلص
 ءوضؤ ربع مل-و هيلع هلبا ىلص ىنلا ىلع ىله هنا ىنعن ءوضؤ ريغب ىلكو توا ىعل قطعا ةرك و

 لاذ دلو الو ة> وز هلل داو دلوو ةسوز هلءاهلا ىف هنن سلام ضرالا ف هلو تقو لكفف
 اكث هلا (ليقإ) نابعلا نب ةفيذ ىلع ىاق ىفاه تازأ نقل نسما ابأاب تندحأو تصارع
 هدر 'لراد نم هلا: ىلع ءةزر نكي مل نف كندر ىلا عجرادل لاّقف لابعلا ةَرْثك ىلهشاا ىلا ل-ر

 نا ىي) ٍبطرلا بطلا لاق ,نامندلا:لؤأ شدا لآه عن لاق نت رقلا امك مهضعبل (لجن)

 تك را لهأ او ءرذ م5 ص قحي رلا مولع فدعف هتحامس ضعءب قرداانك ر ىسالتلا هللا كمع

 هتيااناص نا ارذن هلل انرذنوادهع هللا اندعاع دقانثك هللا دبعاب اولاقواو رذنو هللا ىلا وعرضت هيا ىلا |
 نع 0 ردبتلاو لامامندلا نم در انأ تلقن ادهد هلا دداعو ارذن رذنا رخ آلا ثناف ىلاعت

 لك أب لهو اذه شا اولاقن ادنأ ليقلا مالك 1ال هيفانأ اس هللا ىنداختنا رذن هل ىلع تادف

 ةئنيفسلا ترسنك_:!كالذ لاعا ُح انما ىلع هللا ئرعأو ىرس ف مو ا ا لءقلا م1

 يق دإون ندع ذا نوسلاح ندكاسغدبف اقاؤذ ىذن مل امانأ 0 لحاسلا ىلا | لقا ن نذ ةءامج ؛ مق 90

 هللا:ىفاحن نا هننإ تد_هاءو ترذن ان تاقذ اهاكأ ىلع اوذرعو انجل اوك أو اهو<ذو اهنوزشأف

 تفمدو مشهتم قعنتم اهندقعلا حدف يل ىو زاغشم ىنا ىنغاولدعاف' اذنأ لتبفلا مال لكآال تأ
 ممسسييسسا سا

 يلع
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 | اذا ( سيق دبع نب ساعإ) ةنللا هب لعشدي لضف هل ىت.يو هنوثذ وضتف هنمناك ام ىلد ةمادنو |
 لمق هلَد ع تف رعالا لحر انق تيأرام (دئازنب نعم) ىلناع تناف كينعال انع كلذع كلَدَع

 لك سفنالا ةنءأ كلسمت لوقعلا ىديأ (ىلق) هز رقا باتك ذمايح اذ لاق هوجو ترأر ناف
 هنم سن ءالّقعلا عم شرعلا ةنود لئاعلا ب الغرثك اذا هناف لّدعلا ريسغ صخر رثك اذا

 ءاضال ق+اروصولو سعّلا هعم تاطال لقءلار ودول (ىل رعأ) ءاهفسسلا عم شدعلا نياب
 ْئُم لك لبق ناك ثيح هنوةب دس الا شعب اك ناك ثيح هلدعب لقاعلا شيعت (ليق) لبللا هعم

 ىأرالف تداو نيحلاق تلدع ىتم (ريك1 ليف) براخلا ىلا جاتحي لةعلاو لتعلا ىلا حا
 ىنعب تيطعأ نيح تكسو ته -ا نيح ىدثلا تءلطو تءج نيح تركب دف انأ اما لاه مهراكسنا |

 ناي رثلا نم هدسنع ام ىل_ءالاكسا مسلا برشنال لقاعلا « لقاع وهف هتاج ا ريداقم فرع نم
 هيلا ةلزتساا هرط تال لك علاوذ 069 ثا هلذءراص لق اعلا ترواش اذا (رزخلا كلم )

 ىندأ هكر شيشملاك ةلزنم ىندأ هرطبت ىفيضسلاو مي رلا هل: تدتشا ناو ع رعزتيال لس.+لاك

 ىلع) هنامز لهأ عم ةارادا نس< ىذلا لاق سانلا لقعأ ن. ةيرقلا نبال (..اخا لاف) حير
 كلاود لتاتو كما كلقاخ ىلا رثساف عطاق ماسح ىلقسعلاو رئاس ءاطش ملا ( مالسلا هيلع

 ناك لاف الحر ىبارعا رك ذ « فلآ ىلا كلنتروّدمو دحاو ىلا لرش لهدا (م كالدعي

 كاسنال فيسلاو فيسلا ملد دس ىأرلا ( لهس نب لغفلا) نينا اذ ٍباوإاو نينذأ اذ هنم مهغلا

 ناكو ءاشعفال اضرغ هعوس لح ل نع لاق لانلا لك 5 نم ( روجرزما لإ ىأرلا مش

 ريبدن ريغب لمعتالو ريك_غت ريغب لقنال نيتنث ىنع ذخ (هداوأ ر وصاملا لاف) لفاغالا هد باخالا

 (نومأملارب زوم.-) ديدشلا كلئالا نم ىحأ ديدسلا (ىأرلا لبق
 اددرتنا نأ ىأرلا داسف ناف « هع زع اذنكف ىأراذ تنك اذا

 ادني نا مزعلا داسف ناف * الحاعهذقناف مّرع اذ تنك ناو هيلاقاضاف
 ناب رئام مولا ىلعاريشأ « داو ردصو ضالا سا ىلماش 0

 باق فلأ هيف ردصو ناسل فلأ هذ ماو نيع فلآ هيف هحوه لاف ةلودلا دضع (لجر فصوإ)

 اهصئاغ ناوهل اهب ناهت ال ةردلا ناف ريقحللا لج رلانم لب زجلا ىأرلارةحتتال ( ردنكسالا)
 هسا هللا ىلد ىناا) هقرر نم هيلع تستحا الا الز الو ال 5 قوأ ام (ثردحلاف

 لوامم ريثك نم ريخ هيلع موادم ليلق ( مالسلا هياع ىل) لق ناو همودأ لمعلا لذفأ ( منو
 نسحأ ئثام (ميكح) اههف لعاف كف نالمعب راجت او ليالا ا (زيزعلا دبعزب رعإ) هنم
 قذر هنار لءنمو ل2 هناز ىدص نمو ىدصةنز مل- نهو مل- هناز مع نمو ملع هناز لذع ن*

 بارلا طقامسل عذ+ط اك يلا ىزدو < ميرا لاق هللا نأ رم ملا

 بسه ىزرلك نكلو هتنج + هزهريغنم هن نأ ءاث ولو
 م انوم اوزتع الف ىوملا نم مهم راقأ ىلع ضرعت ءامحالا لاعأ نا (بئاسلا ب هللا دسعإل

 امو كيلا عه>أ مل تغرف اذا لاقف لوةْدم ىناف ىنرذا ءانيعلا ىلال ن اعياس يدلنا دبع (لاف

 لغشلا لصتاام لام “الا كب طانت هه اساف انعلغشلا, لاتعت الف
 نل هل لاقف لازغ فلحخخ بلك ادع (لوقز ءاتشلا ىف هردق تاغ اخ.ةلاىف هثامد الغ نم (لحف)

 هدح فيسلاو هدكب ءرملا (لبق) كحاصل ودعت تنآو ىسفنل ودعأ ىنال لاق مل لاه ىنةهلت |
 لمعلاو لمعلا مضوم الا هايد هلك ملعلاو ملعلا عطومالا تالط اهنكابتدلا (لين) هدشب سرغلاو |

 هتنايض ىف لمعلا ضعبل لق العتت ردص ال2 درو نم (لدق) صالخالا عضو. الا ءابه هلك

 ىنحت نم ىرسمت راهالا
 ناكر ناحل ةعمست نو

 هتي لوط واريصق نوءرف
 ىءوم ب رخو رابشأ ةعبس

 ةئامقسيف لئارسا ىنإب
 لئاقم فل نيعيسوفلآ

 هسبلط ىف نوعرذ جرفل
 ناماه هشدح مدعم ىلعو

 ةئامعمسو فل فلا
 مده نكو لئاقمفلأ

 لوقا مهد نمافلأن وعبس

 ةعيسق نوع :رقتاك ل.ةو

 هللا لسرأو فا نال

 تافوطلا همر ىلءو هيلع

 ا عا تقيس
 مايأ ةعبسسلمقاو مان
 قأسسوم انأةعيس عدافضلاو

 ريصم كو هيلع مالكا

 تناكو ةرعملا نم ةعمس
 ىلا ةيبمعلا لامالا مهل

 نااهرك ذَأيسوةياغلا
 ماها سلو ىلاعت هلناء 12

 نيس ع-س فو ءاارصت
 جو ركنا نم ءاسنلا عنمو

 نيس عس. تاه رالاىلا

 الوةةمدجوورهشأ ةعبسو

 قأ.بسو بام هسا

 ةعمعلا ه«ماكدإ ع 3

 هيابىف ةسحب رمعلا هتنعاو

 ءارمالاضعب نا( قف'او)
 ةعاج لأس رصع 14 الا

 ردقلاة لل نع ءاهققلا نم
 ىف ه مهضعب هللاعف

 رهسش نمرخاوالاريثعلا
 عب !سلاّوإ_ءاىف ناضمر
 رك ذو هام نب رمدعلاو

 ناطملاوت 1 ناحل هاورام
 يقهدناسإ ةدحد نبرسع

 فزوذنملا معلا بانك

 نعءعروهشلاو مايالا لف



 3 وب تاك 1 ماللسلا همآك

 هاخأ سندس نيد هلا ت 27

 عدم تعيس 3

 توب لهأاناو هنمءاجاراتك
 م>راءاراسدلت الود رسنال

 تاق ىدإو ىلءددراو مرت

 مناو كب زك هلناوتلعف

 ةوعدْل اع توعد لعل

 كدلو نم مدياسلا كر

 هلوقاذ_هلثمر (لوق'

 امهلزتكه< 2 تاكو للاعت

 لاه كل اصام_ه ولأ ناكو

 دجلا هيدارأريسفتلاءامأ#
 اذو عاب داو عياسلا

 ىل_ع ه'ةلأو صيمقلاب
 نينا ىتمهسأهحو

 ين تاكو مانأ ةعيسمل انهار 3

 فوتس مةفغرأ ةعس ةعم

 همب , ىلا ل صو ىتحاهلكأ

 ةروسو مالسلا هياء بوه

 هعيسو فىمت :اهأصأ فس وب

 كلت يهفو فرح فالآ
 نيرمسفملل لاوقأ ةعيس

 0 ميلع هنيا هحو

 هباعم ور ,(تان)

 نذلا ةعبشسلاف مالثبلا
 لطالمون طفت رمال

 هه 5 ها هةعدهنال هالطالا

 لاّعف لاح وص: متاذ

 نيملاعلاب رهتلا فاجأ ىنا

 10 طاسا فاس و

 هتصقرك ذدذع هعجاده

 ءاش نا باتكلا اذه نم

 ةاحانمرخ [ناكو ىلا تهنئ

 برايمالسلا هيلع دوم
 كمي كلص »وأ لاق ىص ١

 رمان حو د تارص عوس هلق

 ناادملا ةردهد توعرف

 لاقو نادم عبس تف :اكو

 ودهو ويعم اه ىل ي ملأ

 'نوعب نونكم لءاعلا ثكثلملا تاطلسلا لدمب ث.ءالا تارهعلا توكال (لءق) تاتءااماوكل دعا |

 الملا ماعلا حرف عوم و لدددلا أعلا تاسنالا حرف عوب» ( طار :-آ هللا نيدد سور<# هنا

 (ميك- 42١ راها كلما ماعلا نزح ع ع قمت و حجازملا فل: لا لاقلان ا سالا تح 6 نب و لداعلا

 06 ١> كغ رارشالا البلو ذا ءالدعس 4 طايل اللا عدز انام | هلا بسد نم منا ؟ تالاسلا لدع

 كَ آه ىناوتلاوةكر 31 رخل ا تاساس اععىل رءبتك 0 ة) ر داما ىلع ةلاحالا ةرثكر لالئالد نم

 3 اعملو لاق تاتءدلف ردعم نمو ضار لا ا )ادار لمالاو موش ل سكلاو

 6 و رنر>اهاى ءاسو 3-0 هع ,زعلا ع 8 ١: ىبا اولا ناو رغد

 ارعفلا ادلتنا كل ثالاكرعةف 5 3 اهل 03 | خل .طواشارف 0

 فقل رداقملا ىلع 1 ا ن رسمخو لذلك ل1: نكلار الو هريغ

 ىلع ى ذأ مكىلا (مالسلا هيلع ىلع) كك لالا مجنم نالسكلا (لضن نيرهاط)

 نأ هللا ىفمأول (ىزارلا ذاعم نىع) ىسعو لعل لوقأو ىذالا ىلع ليذ بححأو ىذقلا

 ةيراحو مالغ كالملادمع نبناما- 5 (ناك) اءاذع نةثاعال تم.سقام قاحللا نيد ب 1 باذ_علا مقا

 اجلب تتكاف نانا
 ل وبرر يقف هب اعمل ف لت ارا اوأ "ل

 « انناكوددب ف كفكنئاكو
 دار ثساو ىرفف لارال اد_ةارتم هاكىون تةفطف

 قساحلا مثر ىم هل انةس ع هتنياعام لكشف تيأر اري

 : تاوج راليفا
 ىدساحتو ىل-اض نيد كلارأو * ىجلامدو ىل> الخ ند كارأو

 ناك ةسبحملا نع لضفا 1 م1 قشعلا ( اظحاجلا) امهزاهج نسحأو اموصكسناف نامماس كلذغلبذ
 فداص ضراع لهج قشعلا (ليفإل داستقالاد-زواجامل مسا لذلاو درجلاز واج المسا فرسلا
 ىنارعال (لبف) هللادامعل ةنتف هللازارطف ل أم اذه اهتهح ىلع لكوتمال ة هد : راج( ترتك ( اغراتالف

 كيلا ةعار اهرك ذ نم داق فئاطلا ةرقعاهنبب وىئيبو اهر 5 ذال ىنالاق ةنالعا كح ن * غلبأم

 سال دن

 داو سشارذ ْى اعمج ان

 هتباسأف

 دأب ىدث ىوذ ىتم ثددف « قااعمت

 ىأر نم رع ؛ دار1

 ركفلاهوش تاق نادنسن تر ؛ * رثأ اشملا ىف اهنم ىوشلا قراطم

 بوث ىلع اقر ارم ه2 ا ' نير وهما تيك ( ىدهتلا نال هليادل- 39

 اهسقفف (ة صاعلا ىليال ادك تائاهحوز

 انك اك تنكدتو الا ٠» ةلاح ىف نونحلا نك مل
 00 للا ىقناو د ىووهلارمس حاب هنكل

 (صاوغلاهللا دبعولأ)

 (يرتعلا ناسرإ
 ىماركو اع ريس ىو يلا 5 اهتدومف ى.سأر فيسلاب زج ول

 ىلص هللا لوسرلاه لاؤه«فع هللا ىذر (سن 0 لطابلاو قملا نين هيورشب تاثلافرو لقعلا
 نيقيلا هنزنرغو ىلقعلا هليل تناك نذ + اهفرتشدا اءاطلخو بوفذ هلو الا ىندآ نمام مج هيلع هللا

 ١ املك هنال لاق هلئا لوران كَ فك ل5 هيرتذ هر 0 0 .

 0 3-0 همك ىنم قس رد

 : و كلذ كراد:ت ذأ

 ل 666666 ؟6؟ تت ا ا 2تت>د>د>ت ٍ ٍ_ 2-5-0

 ةمادو
 ١



 اراسدلاوىنغل!فرعب :ءورماذ و« اعرك تاأستافرعلا لأ
 اراغ ثوري ميلا لاؤسو « ازعشروب يركلا لاؤسف
 اراكلا تم - نا لذلاب قلاق د أدب لذلا نمد 3

 اراغسصلا ل تاراعلا امنا ه« راعب راكسلا كلالجا س
 ايأدلاو ىصاعملا تكرم ىوهلاو ريذلا دئاةلةعلاول معلا ليلدللعلا (مالسلا باد 0
 بحاصال ) رانلا نارسملتاو هذا ببنكملاو لاملا سارراهنلاو ليالاورحان سغنلاو ةرخ“الا قوس
 رام و سآو دروو ث + رائو درتو مث رطش نيب هللا لزعأ نين هئاقدصأ ضعب ىلا (دابعزب ىل.ء معا

 او لافمجا 3

 تاعم انيلا تاه ناف هرجفك حز ءشو هرعشك هرمءعخ ق.شر قاسو قمر مادمو راقعو س "كو

 اباوج هتيعر ضعب ىلا (ةلوالا دضع بتك )و ورسلا لبح تعطق انع ترخأتناور وبجلا هجو
 نمهكيلا عرسأ انأؤ ١ زو ىناتك تيك مل اوقع لحو -- ء-اسا لز مودع تورك ذ 3 : سباك لصو.

 رعش مالبلاو باك رلاف لجرو ناتكللا ىف ىديبوبنالا ىفداملا ىرجو بونهلا حيرلا

 رء-4!!ىلالامواضارعارهطأو *« ىنلم ءرملا اذإ ىلا ىيش نمو

 رتسؤفو لاح نسح ىف هتكراشو #*ب هنانع بحبات هل تلطأ

 رمل ىلا لاذ تلوم دعب مناو * هلص واتعح رىلصو ف داعناف

 رص> 3 تان مام تعج ءائسلا ناسك نم

 ىرخذ نمدوةوم اول + وك أملاو سو.أملا ىوس
 راشب ر عش نءهيتعسوباتبب < هتمكمل راشبرعش نم تيبحأ
 ران «سفنلاْك ”دفامب رواح ود انلز انم ىف ىلح هللا ةرأب

 ىكسدالاب تنك ىلءأ اك بتك امالغلال.ةف قدعلا باتك ب تكي ذخأو امالغ رغعح نب هللا دبع قدعأ

 عسب ل لحر دارأ (لءق) اريخ هداز و هذسحت ساو نادل كف ىلثم مولا تناف ىل كلهو نمل كَ ءهوذ

 س * (مكح) [جةدعأق ؛ ىدب نم كد رخأام ىئم تكلامام تكيمستت اطمول تلا.ةفاهلأ سف ثاكف ه هب راج

 ىششم ولو دبع دبعلاو رضلا هسمولو رح رملا نيطايشلا رثك مدخلا رثكاذا سانلا عسينب نم سانلا

 (ثومأملا) ردلا ىلع
 ءامالا ىنَدك رثساف * امه اه ارح تنك

 ضو ل ذي هلمك كرام نإ

 كفك (هنع هللا ىذر تاسثع) 0 ةصرذوأ كمون ةقددهل اما نب أ دحال لّودع راد

 ءارمالا

 ضار ريغ ىلعغل طذطتم ىتمعن ودع دساحلا ىلاعت هللا لوقي لر و رس تقو مثغب هنأ دساحلا نم

 نيدلا نمل ا أأشرأو د ديدملا تاتجو ةرذملا تان (ناهتل) ىدابع نين تهست 5 ىبلا عت

 ناك ئ 6 (مالس ا 1 بودال لجت) ةفاعلا نم ذلآرأ لف ناسطا تن اعو تابلطاا تاك و

 رعش ءادعالا ةئامع“ لاه دشأ كنئالب ىف كدت
 ءادعإلا ةتاعث ري: نوهتف »« ىتفلا ىلع رع دق تئادملا لك

 هاع هللا ىلد ىنلا) هسقن نم الضف دادزب نأب لاق هودبح نم ناسنالا منن هب م نوطالنال لبق

 نعم) ةئسح ةروص ىف 0 لجرلا لعاب رف ىطعأ اهريخ (مل-و
 (ةدئاز نا

 دوس<غ ريغ امون شاع نم شاع ال * ىدس+ ىف هلل! دازف تددسح ىفا
 فاسثاو لاملا,ناودتالا ةاساومو لاح. لك ىلع هللا رك ذ ةئالث لاسعالا دشأ ( مالسلا هياع ىلع)
 | اما لوكاش راك دق هناا عقوف هل الماع يعي نب رفع ىلا اوكش (ليق) كلبفن نم سانلا

 ( الغ - )

 و و ا ذق ةمرئللا

 لاجالا قرط ىلءددعلا

 هر رح وهنربس ىذإ 0

 رعسََمل ابنك وريسلا ن ٠06

 ىس ا دمسنااه ريو

 ماقأ مالسلا هملع قب دصلا

 60 ير
 هندوارو عانى تح نيذس

 هسفن ند اهتيسف وهىئلا

 تناكو .ناون الا تءاثو

 دعا ةدو2و ناز هع
 هسضي" نأك نااهلهأ نم

 دهملاى ف ا اريغص ن أك وة الا

 مهلاديمع مانأ ةعمسهرعو
 تان الا اوأ رام لاسعل نم

 ماقأف نيحىت> هنئصديا
 ىلع نينس ع. نعسلا ىف
 ىأر ونيرتك الالو-5

 رص الم تايرلانيدملولا

 نؤاك ابتاعءتارقد عسبس

 تاليئعبمو قامت عيمس

 صقفت اسباب رخو رض
 لامهذ فاسو ىلع كلذ

 ابا دنين_بع بسن وعرز

 هلءاسفف ءو ردنمدصحاف

 قاب متتولك أتاسثالملتالا
 داد_تعس كلذ دعن نم

 الاول م ناكاب

 هأيد ءأف ن تو“ ع امالملق

 ىهفرصو#«كلذدنعنالملا

 ٌناَكف و كلاما عسيج

 مايأ ةعبسسلك فبكارب
 لةواغل نيعبس ف بكوأا
 موق ءاماع نمفلأ ةئامؤ

 هيلعم سوت ناكون وعرف

 ايؤرلاى ارد مالسلا

 نينسعسسن اوهولوالا
 رسشعءدحأ هنوا تناكو

 تأبايل نم مهتم هعيسم

 بوفعيلاهتنب يهاب



 فى (ىناثلابابلا) ددعلا

 (تلانلا تالا كوع
 عقوام ىلع مالك-ا احسب ىف

 لوا_!اريسفف كلذنم

 ناكامرك ذورص«ةفااسلا

 هريسغور هلا ىفةيممعل |

 (عببارلابابلا) ارمهتخم
 عقوام ىلع مالكلا طسق

 م احلاةريسى كلذ نم
 نييمطاغلا ءاغلخلا ددأ

 ريس فرط رك ذو ريع
 هماكح او ةعمضشلاهرومأ نوم

 باملا ) ةعب ريشال ةفلاخلا

 مذاكلا طسف(سماخخلا

 ن*كلذن م عقوام ىلع

 امورمعةعقاولا ثداوملا

 وه لقدلاعت هلوقف ةيفوصلا بتك ىف دجو (ليق) هينعب الام هكرت ءرملا مالسا نسح نم مالسلاو !
 رخ ئُ رابتعا ريغ نم تاذلاوه دحالا اضغل نال دحاولا ظفلب رك ذيلو دحالا انةلركذامنا دحأ هللا

 تاذاارابتعاد> اولا فو طةذتاذلارابتحا دحالافنوكيف ةدحولاب فوصوملاتاذلاوه د>اولاو هعم
 دحالا طفلا قرسلاوه هلعاذ دحاولا نم هيزنةلاودب رعتلاو دي ر فلا ىلعلدادحالا نوكف ةد>ولا ةغص
 هبنذنم مدقتام هلهنئارغغار دموأ البقمةكم قد رط ىف تام نم (م-وهيلع هللاىلصىنلا) دحاولان ود

 نم (م-وهيلعهننا لص هذعو) باذءالوبا بحر يغب هنحلا لحد. نازبم لن زربالو ناوند هلرسشن ال خأثامو
 ةالسصلاهيلعلاقو) ةمايقلامول ىتعافشو ةنملاهثءحو ىريقراز_نموامح فراز اغاكف اًةممفراز

 (مالسلاهيلعىنلالاقو) ةاك-كثملانملقن كام فى رازا اك ذ كافو دعب ىربق 'رازنج نم (مالسلاو
 دحأ نمام (مل_بودهيلع هنلاىلص ىنلالاو) ةاكثملا نم هذه ىتءأفش هل تبحو ىربق راز نم
 لوسر نعكلام نسنأ نءو) ةاكدملا نم مالساا هيلع درأ ىتح ىحور ىلا هلا درالا ىلع لس
 سمخ لئاعقلا لوهسم ىف هتالنصو ةالدد هند َْى لحرلا ةالص لاق هنأ (م-و هيلع هليا ىلص هليا

 ىدتالارعسلا ف هنالصو ةالصةثامسمت سانلا هن عمحي ىذلا دعس ا ىف هنالصو الص ن رمثعو

 فلأ ف لأ ةئامع مارملا دعما هتالصو ةالص فلآ نيسمخم ىدحه«+ىف هتالصو فلأ ةئامسمخم
 هللا لوسر تعم« لاق (هنع هللا ىضر باطما نب رع نعوإ) ةاك-ثملا باتكح ىرك ذاذك
 اًضاجن ودغت ريطلا قز رباك مكةزرا هلكوت قد هللا ىلع نواكو 7 مكنأول لود سو هيلع هللا ىلص

 نع سنآ ئيذاعم نع * لك الادعب ل وزعهلل دا لضف * ةاكشملا ف اذكاناطب حورتو
 ريغنم هبنقزر و اذه ىنمعطأ ىذلاهني د+لا لاف اماعط لك أ نملاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لهأ ىلع مال_سلا (ريقلا ءاعدإ) ةاكسشملا باتكن م هبنذ نم مدقتام هل رفغ ةوقالو ىنم لوح
 مك هللا ءاش نااناو نيرخأتملاو نيمدقتملا نم تامنمانم هللا محرب و ني_تمؤملاو نيملسملا نمراردلا ||(سداسلابابا١) اهانعمف
 حقوام ىلع مالكل اط سب ىف
 اه>اوضو ةرهاقلا ىف

 نم اه>اونو مارهالاو
 ٍناملا) رصد مساقا
 عبسلارك ذى (عياسلا

 اقرص: عمت ىثلا تارهز
 ل يقامرك ذودحاوددعص

 3 وائموم هوظط ذم نا ماهمذ

 بيةعرك ذأو ك|ذريبغو

 باويالا هذ نمباب لك
 اهلبقىتلاباونالاوةعيسلا
 ةعامابت.هسوت اناكح عسسس
 هرئاط عسو #* بابلا
 لك اهمهعدرل# باطتسملا

 الوبقم # هباب فانسح نآب

 دعس هللا نمود هنأب رابع
 ةوةالولو>الهناف ةءانعلا

 جرخق مما امهدحأأ نيداو هلثال كلذوءايننالا ولأ هيلع هللا تاواص ليلخلا مهاربا + نوتحال
 هيلع هللا ىلص دم نيلسرملاو ءايننالا ديس هنم جر ليعم»ا رخأألاو هنامز نم ءاينثالا عج هنم

 همرحب و لاداننم قدع ىسهلا امهنعهنلاىذر ىركسعلا نسحلا نب دمج نع ىورملا (ءاعدلا) ملسو
 تانمؤملاو نينمؤملا ىذه ىلعو ىنغلاب تانمؤملاو نينمؤملا ءارقف ىلع لضفت رعلاوربلا ىف كاعدنم

 مهئاب رغىلعو ةجرلاوةرغفملاب مهناومأ ىلعو مركلاو فاعألاب تانم وملاو نينمؤملا ءايحا ىلعو هاغشلاب
 تعفقو اذا ةءارق ىلع بطاو نم (لبق) نب رهاطلا هترتعو دست قع نيلاس محاط وأ ىلا درلاب

 ةمةثامةعجلاةالصدعب لوقد وتاعكر عب رأ وأن يتعكر ىعضا|ةالص مول لك ىلدد وهل ل لك ىفةعقاولا

 نيفراعلا ناطلسل (ةيص د) ايندلا نع هللا هانغأ كاوس نع كإذغب و كيمارحنع كلالح ىتنغأ مهللا
 ماعطلا لعب و ةينالعلاو رسلا ىف هناعتمتبا ىومس مكيصوأ ديل ولا نب انمدلا و هلملا لالح نيمو بطق

 ءافحلاوىذالا لامتحاو ماودلا ىلع تاوه_ثلا كرتو ماثالاو ىداعملا رهو مالكا هلقو مانملاة لو

 ةبحاصمو ماوعلاو ءاهفسلا ةلاحت كرثو مايقلا ماودو مايدلا ىلعةبطظاؤملاو مانالا عسبج نع
 قداس تسا كنا هنع هللا ىدر ساءءن.ال هنع هليأ ىضذر ىلع نينمؤملا ريمال د ماركا نيحلاصلا

 أ لودراد ايندلا ناو ككل ءلع مون وأ مون ناموت رهدلاناب مل_ءاو كل سلام توزرمالو كلدأ

 هللا ةبف كوملل * كنود هعفدتمل كنملءاهنم ناك امو فعض ىلع انآ كالاهنم ناك
 ءافلاب ءاّملا اذه كاضفب لداف 5 حرت ىئل ىنا ىلعل اردن َريثم

 كيياعذرهدلا طعقوأنامزلا باك كب لزئاذا ىنباي نسحلا هنبا مالسلا هياعىلع نينمؤملاريمأ (ىد دأ)

 تاجاعلل ىضقأ مهناف ةجرلاو ةةفشلاو راثيالا لسهأ نم ةتبانلا عو رفلاوة#تباثلا لوصالا ىوذن
 اوعنم ناواوئماوطعأ نا يذلا ةسباعلا هود ولاوةسبايلا فك الا ىوذو كاباو تاسأملا عفدل ىذمأو مثلو ىس وهف »أ هنالا

 ليك ولا
ّ 

6 



 دو# وهن ارمف دسام لكف هتلكعنعالو لاونلا -

 لاف اخذ لام لا اذه نم كدإوا تذةءاول هل ليةف.افلآ نينا اضرأ دوعسمنب ةبَمحْنب هتلادبع (عاب)

 ىرتشل نم تبع (باهملا) ة>احلا ىوذ نيب همستو ىدإول ارخذ هللا لعحاو 0 ارخذ هلعحا لب
 (ىورلانبا) هلاعفب رارحالا ىرتشالو هلاع كيلامملا

 لبيس تاراعالا فكلا ىلع * ىمهارد رّمتستال ورما ىناو
 ٌكارال ناتيد هيلع قنوع فر بهذ قيربا دجأن ب رصنل لع (لمق)

 داحوب سلاسنلاط + اعيج ايندلا بلاط

 دجأ نيريعااهجوز سو رع ان

 مداخ(فادوبأ) ىنمهب ىلوأ وه لاقوهيثا قد ربالا لمحت ساق الذل اولاق ناتيبلا نا لاعفرصت هرصبأف
 ىللاق(مسو هيلعهتلا بص ىنلا) برلا ضو شرعلارتها قساغعل احدماذا مسو هيلع هللا لص هلل'لوسر

 متاحف (مالزبسوأ) هباءنثافر دقت مناف هئفاكفادي الو نمدخاب مالسلا هيلع لب ربح

 مجاعالاىفالو انيف هلث ما < امتاس ريما يام ل وا
 مراغةنوعموأ ريسآ لاكف 35 همهريظعأ رهدلا لازيال ىتف

 نممرك" هلزعلاقف لو زعموهو هتحدمو لاووهوبهون ناسٍ -تحدماله ىرصللا لمعلا (لبق)

 هريغل لع مأ لْزع هعم همركو هلال همركح دمأ اماو هريغ هنالو

 ربغأ ليل لاب رسالب رستم  البقم فيض صخش لمأتاذاو
 رحخت لنا ءادعالا ىنترحن *« قراط اذه ءاموكلا ىلا ىوأ

 مالكلانمركذنتأ كابا (مالسلاهيلعهذعو)ة < هلةع نم غالاةح صو ماج ام(مالسل اهملحىلع)
 ماكقفاذاناياب امهناقحزملا دكنولزهلا مْوُدِبنحت ( مكح)ل ريغ نعكلذ تبكحناو اكعضم نوكرآم
 ىبارعا حير لبق حازملا ةوادعلارذبو ردن ئث لكل (ليق) رةفريغاصتني ملاصقلاذانالخ ورسعدعبالااةلغب

 هتلاولاةنيدنم ظعاوشال نكي لتاىلقع نمرحاز كلامأ اذها,تلاتناهدوارف ةعل«ةب راح وهاذا لكلاب
 تااقف حم تنك امنا لاقفاهمالك هلا اهكوكم نبأ اذهب تلاقف تكاوكلا الا انارام

 لرملا سندلاو لفطلاك لع ىرحب “< هنأف ارحل م كااو

 الذلا هيداص زعلا 55 ١ ثرولو #*ب هناد ادعت هنيولااهمختبو

 لاذ 0 3 اكاسباع كازأ كاملا ىحي هحوفف ىسع مستف ذ مالسلا امهلعىسع (ىح<ول)

 قاطلاىلا كح ىو رو انط ىناكنسحأ ىلا اكبحأ لو زعهنلا حواف جولا انملءلزغب ىتحا حرمتال
 نا (ىور)ةبيهلابهذئاهناف ةهقوقلاوكاءاو ءاهلا بهذي هناف حازلاوؤ اناهينبل (كامملاذبع) ماسلا
 ور#غىلاو ىعشا| ص اعىلاو ءاطد نب لصاو ىلاو يرصالا ن ءو سجل اني نسحلا الا تل سوف نب جاخلا

 مالسلا همل<ىلع نينمؤملا ربمأ هلاقامالاهبف فرعأال مهذح؟ هناافردقلاو ءاضقلا نعمهلأ ب ديبعتبا
 الاهم فرعأ الخ“ آلا هياجأو لاذ نمءىرب كدر و كلالعأو كلفسأ كلاهدامنا كآاهد لاه ىذلانا نلت

 فرغأ ال رختالا هياأو اما اهل ةبوةعلافأت> ةيصعملاثناكاذا مالسلا هيلع ىلع نينمؤوملا ريمأ هلاقأم
 هناحأو ُكنموهن هسا ترغغتسااموهتموهف هلع اتدحام م نينمؤماريمآ هلاةامالا مف

 كيبل مزاد راطلاك يلح عسف ىذلا نأ نلف مالسل اهملع ىلءنينمؤملا ريمأ هلاقأم الا همن فرعأالرخ الا

 (ىناتسهلادواد دول ) ةيفاصنيع نما اوذخ ا دقل هللا م هلتاهلاةهنلاةيوحالاهذه تلص ءوالف قضملا

 مالسااوذالصأا هم هماع هلوق اهلوأ ةعد رااهنم تلة: 1| مةئامعب رآ ملا رام امعبرأ نم تطعتلا

 هسفنل ىطربامريخال تضرب ىتحانمْؤمْنمؤملانو؟,إل مالسلاوةالصلا هيلع هلوقاهن انو ناينلاب لا. عالاانا

 ةالدلاه باع هلوقاهعباروههما تثمر ااه ندب ونين ما ارا اونيبلالحلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقاهشلابو

 ةرهاشلارابخأ و هرابحسأ نم
 هارجم ىرحامو ليئلاو

 ناب (عبارلا بابلا)
 هزعأ اطل سل اانال اومن روك

 سلح نم عياسىلاعت هليا

 هنوخا نم كلملار رس ىلع

 نم كللاللو نم رك ذو

 ىلا مهتلودلوأ نم كرثلا
 بابلا) ارصتةئاذهاتموب

 فرط رك ذف (سماخلا
 الوم ريب قرت
 ةريسوهتلاهرمصأ ناطاسلا

 فرشالا هيو هببأوهنوخخا
 هئالملا هدح وحلاصلاو

 (سدالابابلا) روصنمل
 ةس رغتاقاغتارك ذ دف

 انالوات عفت ١ ةيمعءاشأو

 هتوخاضعبلو ناطلسلا
 فريشالا ه.عو هببأو

 ووصتملا هدو حلاصلاو
 موا هبرغاب عمسم مو
 هببئتلا كادخا قعبسا

 هولا اذه ىلع اهماع

 ريسغت ىف عيباسلابابل ا(

 اذه ةءطحن هتءدوأ ام ضعب

 سما.الا بابلاو ناكلا

 ةيويتلاراث الا نم هنم
 ليس ىلعةس دالاتاكستلاو

 (ةيمتخلاامأ د راصتخالا

 باّكلا اذه رادم ىىلا

 ةرطان هناونع نيعو هلع

 ىلع مالكسلا طسإ ىنفاؤملا

 ةمدقملاف هرك ذمدقنأم

 ليصفتو ددعلا اذهنم
 هلك ثم حاضااو هل

 ىلع اض:أ كلذ لغثدو
 (لوالابابلا] ب باول أ ةعبس

 فسولأث دس ةصقرك ذف

 مدااكتاا طسبو مالسلا هيلع

 اذ هنم ا هين عةوام ىلع



 ةقيدحلا نمرهإلا طاقتلا
 ىعم ؤوهاس ل ذريغةو#

 « دصاقملا ىنسأىئتلاسر

 عمت ىنل'تارهز عسبسااو
 م يدحاو دعد قرمدع

 لاقالو «هرثك ىددعال
 عماذ هي هرث_عهركم أ

 نمكلذ ك]س ىف طرخند ام
 ماكحأ أود“ ه رهاب تاب اكس

 دمر للا كاملا كاك

 الوووذ هرهاقلاو رصع
 تارهُز عمبسل 7 ذياوعس

 ةرضحو ا فد رظفيلأت
 « في رمثلا ماقملل لص

 ريظنلا مسن رلاوىأ تاقو
 سجرت نمرينت ملا هزهزو
 نمو«روغثونيع اك حاقاو

 |( فتابقأ دقءوسك قيقش

 م تو ا
 ريمء مشت بيطو ةروعؤل ١
 س الاو ءروطمملا حسفتبلا
 رب رغىلط ظخ راذع هيش

 شيج ىف لسبقأ درولاو
 مخ رو) ر وصاملاهنسح

 ناوب | ةعم_سوهمدقم ىلع

 ىف (ةمدتملاامأ) ةحتنو
 ماقافعق واسم ةذينركذ

 ىلعددعلا اندح نمريعم

 امأو * لاجالا قرط

 ى(لوالابايلاف)باونالا
 ددعلا اذه ةيصاخنرك ذ
 هريغ ىلعهشن صو هفرشو

 (ىناثل ابابا ا) دادعالا نم

 ناطاسلا انالوملام ناسف

 امو ةقالعلا نددعلا اذه

 رسلاوةبسستلا نمامهتيب
 هكام ماود و هرمصخل ىضتقملا

 ديف (ثلاثلاباملا)

 هسمق مق و ىذلاريهم ملقا

 هدي ع ذو ددعلا اذه
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 حس سس يبي سس
 ىلص ىنثلا) دلاولا عزعز“ دلولا عربعرب اذا لبق * هرمش نم ٌودال بي ردو هرب دعفنال دعي بر تاه

 رعشلا ةلزنعل>رلاءاب رق (ت ومأملا) عئاج هجر وذودحأ نم ةقدص ىلاعت هللا لبقيال( لو هيلع هللا
 كلهأب كلغشرت  ؟نكرال ( مالسلا هباع ىلع) مدخي و مركب ام هنمو نب و ىذكام هنف هدسح نم

 كمهاف هللا ءادعأ اونوك ناو هءاملوأ ميضرال هللا ناف هللا ءانلوأ كلدلو و كله نك ناف كداوو

 قدح (مل-و هيلع هللاىلص ىملا)قسفي اليك هلام عسوتالنأ هدلو ىلع دلاولا قح نم هللا ءادعاب كلغشو

 هتكبشدامصلاعاباذا لاقف كَتبح ىنعب فودا ( مهضءعبلاق) هدلو ىلعدلاولا ق < مهريغص ىلع ةودخالا ريبك

 اهلدأ دحأ نك ل نف ةعارزو ةعانصو ةراحتو ةراما ةعبرأ ايذدلارومأ (نومأملا) دصن ئد ىأبف
 نملاقف ىدنح هيقلنءاضقلا لونمو ر هما دبعتب لحر دادغبب (ناك) سانلا ىلع لك هناك

 (حولد>و) العر دق ىّتحهنس نيعب راابندلاب ماك هناثع ورب هيلعف هي غب ال نم هرم عدوتس نأدارأ

 تاعك
 ءاضّقلا ىف نهاد ضرالا ىضذاقو * هاءتاك و ربمالا ناخاذا

 ءاوسلا ىطاق نمضرالاىذاقل * لبو مث ليو مث لي وف
 ادبءلذين أدارأ اذاف هضرأ ف ىلاعت هتلار و-اوهو راهنلاب لذولللاب مه سؤ لك عت نيدلا(مكح)
 ىواسد نهرب ىلت نكس ن كلو ةمارك وعن لاقف 4ليلخ هنم ضرةتسا ( ىمدالا) هقنع ىف اقوا هلعج
 وبأ ) ىلف نثمطمالاقدقو هيرااقث او ناك دةهنلال يل تاهو ىلب لاق بقثتامأ دعساب, الاقف هباطأ ام فعض |
 مويلاناك ال مث كل لوقا مرذاب أ لقعا مانأ ةتْسلسو هيلعمتلا ىلصدتلالوسر 2لاقلاف (هنع هللاىذر رذ ١
 طقسناو اد نلأ الو نسحافتأس أ اذاو كت العو دتو رمى دللا ىوقةّتب كصوأ لاق عباس ا |

 ىل_-سههللالو-ركأ (هذعهللا ذر سآأ) نينث نيد نيَضةةالوا مدن نيلونال اوةنامأ نم و ؤدالو كطوس |

 لج رءاطع ىطعي ادم نافاومل“أل.ةف موق ىلع م. ب رفنيلبج نيباةةءاطعأف هلأ سف لج روسو هيلعمتلا
 هنعو « رثع املك ه يدع ذخأ., هللا نات ىنعسلا تنذ نءاوثاحت ملسو هيلع هللا ىلص هنعو ةقاغلا فاخام

 ردق ىلع مهةازرأ دابعلل هنلا لزغي شرعلا ءازاب قزرلا عتاشم ناريب زاي ريب زاللاق ملسو هلع هللا ىلص
 لمحيلذ ةمعندبع ىلع هللا ذأام ( هنعهنلاىذر ىداصلا رفعج) هللاق لاةنمو هكرثكرثك نأ مهتاة غن

 كيسقنيال ءكلاذناف دلبقم ىهوايندلا نم طعا (ىكمربلاىكع) لاوزالة.عنلا ل7 ضرعالا سانلاةنؤم

 كلذ نم سن لهس نب نسحلا ناك ذأ شاهنم كاياع ىتببال كلعنم ناف ةربدم ىهو اهنم طعأو أيش اهنم
 لاّقف هملظأ نم ىح دشنأو ايندلاب هلعأو مركلا ىلع هعبطأ ام هردهنن لون و

 فرسلاورذ.ءااهصقش سلف « هل-.ةم ىعو ايندبا ناخنال

 فاءاهركش قاب وقت سلف *« !مدوحت نأ ىرحأن تاون ناف
 رفعج )اندلا قرافأ ىتحاراحالا هب رشامىءورم مث. درابل اءاملا نا تاءول هللاو ( هنبال ىنذاشلا لاق)
 نع ىلارعا(لئس) هريغصتو هرثسو هليحممت ثالثنالا موةيال هتدج وف فورعملاف تراث (قدادلا

 رفع ديثرلا (لاق) هدنرن ءدلسفنتءفرالادحاب رمثالو كدفر هلاثالا دحأ كنب رعال نأ لاف ةءورملا
 ةمخىلالدعت ديدش عوج د.ثرلاباصاق هنعالاذ ركسعلا رايغنءانب لدعا ةقرلاىلا هل ةرغس ىف ىبح نبا
 الهمىنارعالالاققف مدقامف ىبارءألا لذبتت دقل رذعج لاف سراب زيخخ تاري سكب هاناف معاهتساف ىنارعا
 رعءاذلالوةتعتامأآدو- ومال ذيدو+انافك < و

 نس#*و هو هذو رعم ىلع مالبإ © هسديع قدض نم ءرملا نأرت ملأ

 نذزب رهدلا هلم اك نكلو * ةعارمذ نمالو لع نم لاذ امو

 00 رعش مهردفالا ةرشعب هلرمأ غن سأو ىنارعالا قدم ديشرلا لاقف
 دوار هظن ملةعس ىلعر دقت + ملو ليلقلا دعت نأَتركسأ اذا



 هيتاكل لاق ( مالسلا هيلع ىلع) هلوقي امب هتمرلعأ توكي وهنع مهغي ىذلا نينمْؤملا ريمأ لثف 0
 يرفو كلف ةغلح لطأو تامذالاو تافلالا مءو كتاود قلأف ةباكلا تدرأ اذا مقار نب هللا دبع

 كلذ ناف كلب رطس نيب قرافو كيفرح نيب ب راقو ىرخأ ةياوربو فورخلا نبب طمرقو رواعسلا نيب
 هلعت الو هن لمعتل معلا 3 ىسومأب ( مالىلا اههملع ىسومل رضخلا لاق ) طنا ةحاسصب ردحأ

 (ريشب نب دمج ) ىكبس ئموم ىب ورضا ىراوت مع هرو كربغلو هروب كيلع نوكيف ىلبعتل
 بغش الو ىوك_ثالر داقملا هب + تضر ىذلاب ىضرأ تبلاىف تواح

 بتكلا مهنم ىنع ٍنااملءنع « ىل قطنيو قوما ىتئدحي ادرف
 برأ مهريسغ سنأ فل سلفه مهب تينع فالآو ىسن وم مه
 بقت ص رسما م-هريسشع الو * مه-_سلح ال ءاسا>- نسم هلل

 برضااو دوعلاب ب رضلاو مث رطُسلا بعل ةيناو رشون ةثالث ءازجأ ةرمثع بدالا (نيَمساب رلا وذ)

 برعلا مااورعشلاو وغلا ةس رع ةثالثو موتنلاو بطلاو ةسدنهلا ةناحرهش ةثالثو حلاوصلاب

 ىنلا فدر تنك لاق ( هنعهللا ىذر سابع نبا) رعلاورعثلا تاعطتم نهلكن هتقاف ةدحاوو
 ىلا فرعتو كماما هد هللا ظفحا كلظفحب هللا ظفحا مال_غابلاتو ىلا تغتلاق سو هيلعهنلا ىلص

 اوردعب م هللا هاكعزم أم لوطعد تآ اوعمحاؤل قئالالا نا معاو هكدا ىف كنفرعد ءاخرلاف هنيا

 تنعتسا اذاو هللا لآ-اف تلأس اذاف بركسلا عم جرفلا تاو ريصلا عم رصنلا نا ل-ءاو كلذ ىلع
 ةحرغلا نوكت ةدشلا ىهانت دنع مالسلاو ةالصلا هيلع (هسنءو) ارسس رسعلا عم نا ناب نعتتساف

 رعش هاخرلا وكي ءاليلا قلح قئاضت دنعو
 جرفغلاىلا هاندأ مالا قيضأف * احرف رظتناف صأ قداشت اذا

 ةفالحلاب ديثرلا ةئنهت ىف ( ىلسوملا ميهاربا)
 اهرون قرشأ توراه قآ انإف ذي ةضلرم تناك سلا نأرت ملأ

 اهرب رو ىحو اهملاو نوراهف 4 هكلع الاج ايندلا تسل
 نومأملا لسد اما (ليق) ذأ نيسمخ ىحيو فلأ ةئامب هاصوف باح ءارو نماههب هانغو
 تأنه دّقل كلهسو ىف كنتأنه نل هّن دجلا تلاقف رفع مأ هيلع تاحند عولخلا لتق دعب دادسغب
 كلثع ضاتعا نمرسحخ الو ةفيلخ انبا تضتعا دقل ةفيلخ انا تدقف نئلو كار نأ لبق ىسفن

 نومأملا لاذ بهو ام اعاتماو هذخأ ام ىلع ارحأ هنيا لأسأ اناف كلفم اهدي ت"الم مت اكن الو
 ةئئهلا نيد مو لوأ وهو د ر ىلع ىئعثلا قميص نب ءاطع (لخد) هذه لثم ءاسنلا دلت ام

 تسدلوو هبنذ هللا رفغذ همحن ةبواعم ىضق هللا ةف الخ ثيطعأو هللا ةفلخ تْدر رلاقف ةبزعتلاو
 رعش ةيطعلا مظعأ ىلع هللا ركشاوةب ز رلا مظعأ هللا دنع بستحاف ةسايسلاب قحأ تنكف ةءائرلا

 بئاونلا ءانثا نيب كل *« ةيوطم ةج رف مك
 بئاضملا رظتنت ثمح نم. * تابقأ لق ةريسمر ش

 كنناو ريصت هلا ىذلا كالصاو ريطت هب ىذلا كحانح مهناف كلتريشع مرك أ ( مالسلا هيلع ىلع)
 كرومأ ىف مهكر شأو موهقس دعو م4عرك مرك ؟ هدماادتع ةدعلا مدو لوطن مهمو لوصأ مهم

 امون هناوخا ىلع أطبأف همأ مدق مون لك لبقي كاسنلا نم لح رناك (ليق) مهرسعم نعرس و
 ذاعمنع (لوصكم ) تاهمالا مادقأ تت ةنجلا نأانغلب دقن ةنللا ضايرف غرمأ تنك ل اقف هولأسف
 رخآن اكفةنآ ةثامسعنو فال ةثالث ىموم ماك لاعت هللا نأ انغاب هنع هللا ىضر لبح نبا

 ٌقاضر اهاضر نا الأ ىسوماب لاق مث تاره عبس هلاق ىتح كلءأب كنيصوأ لامقف ىندوأ براي همالك
 تاه لايعلا لوقو ةقفنلاب مهابي مل هنا ةكث الملا هللا ماركا نم كاك ( لق ) ىطنع# اهامذه»و

 تافرسغ سرحو# فافنلا

 ةكئالمع عيبسلا هناعاق

 ترادام# قايطلا عسيسلا

 ف كثقرشأو د ةعجللا مانأ

 اهمودن ايارثلا نماهلابل
 ةعبسلا
 ةعباس ىذر أ الزيمانيمآ

 فلأ اهلا فيسضت ىتح
 انممآ

 تناك الق
 دادعالا فرش نمةعبسلا

 لعل و

 رصع اهدوجو تاكو#
 رئاس نمرثك 1 ةسو رحلا
 اذه فاهم غلاوي دالدلا

 نيسد+و 0 هد ككلا

 يب هملا قس لامة ئامدسو

 ملاقالا فد رثءالو
 قأيسو « هيلعةعيسلا
 اكل اذه نادسم
 ةهصق رك ذدنع امىسالو

 هناع قد دضلا فسو

 نادركس( هتيعمو) مالسلا

 ىلع هلاميش ال ناطل لا

 لزهو دج نم ةغاتخ عاوفأ

 ةدهصنو#لزعوةنالوو#

 د :لواسوبادآ و لو

 «*«لودريرغنو»«ربعوريسو
 عطقو أ« للم لامتناو
 *قيناحرح وو« قي رط
 لاعأو »* ةركملاعفأو

 * نينثونابب و # هرع#
 ةظقيو نيناثو حدو

 لاقو# مان اورب وج مانمو

 * ليثو مارهاو * ليقو
 ان اع بتثاعو ب ءارغو

 خويشلاهاوذأن مهتغقلت
 ةرثك نعهتي وروو# هل>الا
 نيعبهندهاشو * هلذو
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 ىجو#«نيعباملا نم مهعبت
 ةفي رشلاةعد رشلا هذه ىج
 مالسقأ ةذسأب ة 3 دمكملا

 أ اود“ نيلماعلا انئاطع
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 منيماعلافلاسعلا
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 رصانلا كلااناطاسلا با
 د نيدلا و ايئدلا رمد د
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 هده سم-ل
 بيمللااراظنلاورلءلاهاذغ « اهكح قلت ناشيعلا بط
 بيرالاهفرعدلعلالضفو « لهجلك ةريسن:عءفشكيف
 بيبط هلرسدل لهجلا ءادو * ءافشهل سل صرحلا ماس

 (ليق) هولا ىف ىردجلانمعقأ مالكلاف نعللا لام كلملاد_عدنع ناوهغصن دإا نذل

 ءىد رلا لها ل تلاط ىبأ ن ىلع ضغب لاق رسعفبهالا ةمالعام وغلا ملعب ناكىضذارل

 (نانعنبيولأ) ناعا ادإولاك

 دادملار ًاامتافاسىل )لع دب باث نم نسحاب ْئشاف

 ءوس ىأرف هت شد رق نوم العر د_قأو رب رسلا ىلعهعم هدعدأق سامع نب ىلع اا

 اذكه سلفملا< رغلاىلا عملارانن ىلا ن وراظنت مكاملاةفمههوجو ةضوجو هلا ترط
 (ىصوأ) ةرسالا ىلع ديعلا دعي و ىلوملا ىلع كوامملا عفرب و ريبك-ا ىلع ريغصلا فرش: بدالا
 زعوُك يلع موب وُكللمون تامول تاطلسسا/: اًرعو لاوزلاو باهذال لاملاز ع ىئبابلامف هنبامكح

 ناطاسلالوت:لوت/الو لاس الاوز لوزيالطبار ,رسارزعف بدالاز اك رو لواسملا

 ناتثشفاهكوام ةبعرلاتدوا مت كرر تاوخو كابأ كلواملات ءاطع ىنباي تامزلالوط نءعصقن»الو

 (لسماعإ ةلاجلاديبعلاو هلا قنا لبالا ةلزغع لولا ناكل كلب ؟بدأأل اولىثباي دويعمو دباعْمدام
 هةهذفقبتو هري-غلجال,هردورانبدفلً اذكو اذكح ةنسلكى ف سانلا لاومأ نملوانث
 رؤافيك ب املاو 6 رملامووباذ_علاوهب وقعلاب ءوبب وهاوساهعنعةسماع دلا موفاههيلاطيو

 نمئنعأ هلل سقف ن ئنر َةااوذ (لثس) نيدلا هإ-ةو ةلقعلا هب اهم اذهوبا.سالا هله هع

 0 ؟ناىناشلاو فامئالاولد علا انها نائيشلا_ةذارورسرتك اهبثنأ كتكلم

 ممسوهيلعهتنا ل صهننالوسرلاق لاق رعنبإ )ن هد) هناسمدأ كك ملا

 نالباطيللانب رع نينمؤملا ريمابىدنم (لوأو) هعابتأو هلدأىلا نسا ىتح لزانم ةنااىف
 هنوعد.اوناك رعىلارمالا لصوالاذ ملسو هسملع هللاىلههللا لوسر ةغماذع هوعد هنعهللاىذر ركنابأ 1

 ىنوءوعد ناو مكصرب_همأ ىنوع# نونمؤملا اهيأ لاف كلْذل واط: ناكسأ هللالوسر عم اح ةفيلدع

 ناكو ورعلْزت ناسارخريمأ لجانب لعاسم“ا تالا *« ناطملا نسا كلذ ىناف نيمو ياريم

 لغش ةيعرلاف مهلامدنإلا ناركح لايف ىدان ادانم صأي نالزني عضوملك فهر
 ارد خطبا|نم لوانتف موق ةغط:مل_خدو هيا أةإج نم ةيدس:,ر حلا نم لج ررضأ
 لاةفةرحأ ان يلعكل هللاةفهي دي يد رضحاف هراضحاب ريمالا سمافاوث اساو كالا باب للا واف اري_س
 ردة اللاقف تأطحتأ لاقف ىتمعر تيذ 1ئنىال لاتق هتعممدق منلاقءادنلا ثععسامأ لاقف معأ
 الماعىإود_ةناك ناورشونأ نا (لاقي) هدي تعطقف هيرمأ مث زانلا لودد ىلع كيئامخ لحال
 اهباصحأ ىلا ةداي زلاةداعاب ناو رشون سم اذ م-هرد فال ةثالث ارحل ىل_عةداب زها !لماعلاذفناف
 هللقف هلالحاو همارك اى غلابفدانز ثنو رادهلعم قثاولا ىلع (لخد) لدماعلاب ادب صأو

 لايامرسوج رزيل (ل-ف) هللاةجر نم ىانداو هللا اركح ذ,فاسساق اف ة نملوأوه لاف كلذ

 ةيقايل !قايدس بيس ىلعمو ةمقانل ١ كام تست اك ىلآن اللا كال ل طعت نماشأ ليعمل ظعت

 ا اة لحروف نيمطت النالع تنوأ دق كنان ل أ كال (بك)
 تعقو ةره<د ل ثم ءوسلا ءاناعلج م (مالسلا هيلع ىسيعإ) مهلع رو: ملعل اله ىعسلا مول ةلظلا

 هترض# نم (نومأملا لأس) عرزلا ىلا صلخي ءاملا كرت ىهالو ءاملا برش: ى هال رهنلا مف ىلع
 مسحاممابا دحاوف ادحاو مييكداو داؤد ىنأ ندجألددف اوفلتخاف ةيقعلا هليل نيعبابملا نع

 ةفيلخ ملاعلا سلاحاذا لاقف دجأ ل. ةالضاف سانلا ساعتسا اذا نومأملا اعف مهماسناو مهانكو |

 نيل



 ظ
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 مولا اهأطأ نأ ديرأ لاقمث هوقدصف اهعصن كعستو اهفصن كل بم نا اهنمحرخملا لاقفاو رضحاف

 هسئنم للقتو مهقتل معلا نم رثكس (مكح) هدذع هلأ مظعو هنع ىرسف اهحوزت مث اهَقَمَألاَعف

 مالسلا هياع (ىسع) لاملا عجب معلا لري نيدلشف 1 لاله (م-و هيلعمللا ىل_-هىنلا)

 اهحئافم تالاؤسلاو لافقأ مولعلا (لياكنا) اظع مظعالاتوكلملا ىف دع لعو لعو لع نم +
 اذا مالسلا هلع هنع (ىردخلا)لهجلا اهيفح لهاجلا ةلزو لبطلا اهب بورضم ملاعلا هلز (هنعو)

 يبأ ةمالعلا(ىداَقلل) رك ذلا قلح لاق نا ضاير امو هللا ىناب اولاق اوعئراف ةنيللا ضانرب متررم
 ناسح زارطف تمن امنأاك ناسحالا لك نسحأ دقو ىناج رجلا زيزعلا دبع نب ىلع نسحلا
 رب زانخطنالج رأت حت ردلا اورطنال (مالسلا هيلع ىسع) هريكيف مدعم, مل هرغصيف ملتي مل نم
 (مال_سلاهلعىلع) ءاملعلا سلا نم ءاسالاري_دنوءارمالا سا نمءاساعلارش (ليسضف)
 وهن مه: مأربت» نأ ةعض لها ىبكوهيلابسناذاهب ح رغب وه:سحالن م هيعدب هنااقريث لعلاب تك
 اهوءنتالواهولظتفاهلهأريسغىف ةمكحلا اوثنثال (مالسلاهيلعىسع) هيلاسست اذاسضغا وهف
 تتكلاىثاوح فرظنلا لاق ىهتشتام هتومد_ذع ىزراوخناركب ىنال (لبة) مهواظتفامهلهأ
 اهلاق نة مكملاوةرافلا نمل لاو رخخانمبهذلاورعلانمردلا وذ (ىناثلا سوهلط:)

 لضنأ (درخن ادب واجف) هب رنمقب رقلامد_ ءاهمدعنةولعلا بةمكملا (سلاطاطس را)
 نافأش -ءلكح نمقثناىباب (ىكربلاى ع) ةجرلاةرخ“ الافو ةمكملااايندلا ف ىطعأ ام

 باطأنأ كابا (ىرصملا تونلاوذ) معلا نمئثلاودعن وكت ناهرك الىلاو هاداعأ..لهحنم

 ةمرح هءلطىقثك روباقرلاتيطخو هّنقو ريغف ماعلا تدصفاذا لاق فيك لبقلوجلاب للعلا

 كلاش
 ا و ايمغن رول وم أمءانلأ 3 مسوي دح ل غام ءاسلحانل

 ادءالو أناسا م- مم ى-ةنالو © ةرسع ءوسالو ىشك <فلكالد

 ادزةنمساف تاومأأ تلقناو *“ ذاك تساف ءامحأ تلقناف

 مولظنملا ناوندنم

 رعمالب السمو ودعبالب اوند 3-3 حغامح ؤرلاب حورلاق ودان “اك

 ىردصابقل:ىمهش هرذأ عع اذ[ ناو « ادعاتتنك اذاى رح هس رك

 رهاوملاهتئذب ردوةعمظنك 5 هياتك نم عسضوم مالك لكلا )م ريغ)

 رخافدقعلاافف.اأتربغىلع + رهوجهيفىذلادقسعلا مظنناف
 ن_عشامضعبلاقاذهكباتك امىنباب لان راتكحفرافنب وهو هداوضعب ىلانومأملا (راظن)
 نيعب ىر اهرثك ١ هإقع نيعب ىرب هب رذ ىنقز رىذلا هللدجلا لاقف ةحولا نم سند و ةنادفلا

 نءعتسالاقذ اظفحأ الو ثردملا مال نا لس و هيلع هللاىلصىبنال راص'الا نملجر (لاق) هه و

 قصماوبأ) د_جلاد_ب,ءنفسانلالطع « ىتحةغالسبلافننغت (ىرثحلا)هبتك' !ى* كني

 دوطنم لسن عردلو غب #* اهلوصف تاعئابتك ماسلا (يلاصلا

 ديجريعنمدجلادبع * مفارطأىلاتدفن ىلئاسرو

 (اناملا ءانيعااوبأدشن)

 ظ ظ ير
 سيط اهلا معلا عدوتسم سد د هعضف اساطرق معلا عدوتءا

/ 
: 
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 (رعشإ) لهجلاب ملعلا بلط كلذف سفنلا بدأو راقولاو ةنيكسلا هيف لمعتسنملو خويشلا

 :قبقر نم 'لرشل ا معسأو
 فيكو# 5 ركنا مظل ةهقمس

 .مظعو 35 هرم ذخن أدةوال

 نيلسالاىف 0 نوف

 هنن !هءاعلزت اود هرحأ

 :مظعلا تآرسةلاو ىناثأا

 انايبت فوحأ ةعبس ىل_ع
 ءاوسلاىلاهيىرسأو هريعو

 تاخوإل عباس ةعباسلا

 دعب لوالا عب ررهشنم
 ةئعيل نم نيم ع.سس

 ةرد-فلا نم تس لبةلةو
 هللاىل_صدإو نادعب اذه
 تلح ةئس عباس سوهيلع
 كلما ىرسك ثالم نم

 فك هيفكن اق “ب لداعلا

 »و لئاسقلا نين ملفا

 اعبي ثلا ةذلواثرددو

 قفش باش .مانبايثلا
 تاصئنثو دي 0 اصالا

 لصانملاءادعالا نم هّمامهل

 هرس ناون د ىف تاعو
 ماقأو را اوعلا لامع

 راع دامحفهف ويس

 لحانملا ماسةم نيكرمشملا

 هسلعدللا ىإ_صن اك

 0 العلا وريغقلا ىف لسو

 دع العلا ىأ ل اوقب قدح

 هنامززيبسالات كت او فاو
 لئاوالا هعطتستملاع ت ”ال
 فاشملا عيسلاو|جأ نأ

 اسالا بهدشلاتزخافو
 لدائملاو

 اهردهلنذ عبس ةكعانم

 لءارالا نمنابل تعضر كن
 مهنععداذكعبسهدالوأو

 هتكح فلج نم اث فو»#

 لضفالا

 هليلنج اذاعسبس هسارحو



 ُ 18 ناثك

 فيلات تاطاسلا تادرك س

 فراعل !ملاعلا مامالا خيشنلا

 نب دج نيدلا باهش

 ركباجبأن بى حي نباسابعلا
 يبرغملا ةلخعنباب ريهشلا

 ىنحلا ىناسأتلا
 هدجحرب هللا ه دمعت

١ 
 ماس 0 0 7 2

 ) (ممحرلا ندحرلاهلئا مسن < 5
 ريطلا قطنأ ىذا اهتيدجلا

 راعلاىرحأو د هتمكح
 ١ لعح وا# هل رردقب ةعبسأ

 م( نيعتست هيد

 هلوسر ىلع مالسلاو ةالسصلاو نيملاظلا ىلعالا ناودع الو نيقتملل ةبقاعلاو نيلاعلا بر هيدا
 ناف معلا اواعت لو هيلدهنلا ىلص هللا لوسرلاق لبج نب ذاعم لاق دقف «(دعب امأ)+ ميركلا نب عتات تالا انالوع
 هنال ةد رق هلهال هلذد وةكدص هماعتو ةدامع هم ءاطو داهح هنع ثدأاو م: ل فعلا : «ةساردو ة ةمشخ هل هلع نسل ار قعرلج
 001 لل ارةواقناف ثدحناوةةدولاف سأو أاو نجلا لء؛س ادب و مارخلاو لالملا ماعم لجوزعهنلا ىرف «هنوحخا
 ىلع جالسلاو ءالخخالا دنع ني زلاو ءارضلا ىلع ىبعملاو ءارسلا ىلع لادلاو ةب رغااىفم>اضلاو 00
 مهلاعفاب ىدتقي و مهراث 11 0-0 ةعأ ىدهلا ىفو ةداق ريتا ىف مهاعصف اماو د هيانلا عدو ءادعالا 5-6 0 00
 ىلصاو مهل رفغتست اهئالصفو .مههست < اهتخجاب و مهتلش ىف كن الملا بدرثو مهيأر ىلاىهتنيو نم ف رحال

 ضرالاو اهموهنو ءامعملاو هماعتاوربلاعايسسو هماودورذااناتيسىت- شاب و بطر لك وماع 7 1
 - 30 2 5 5 ىذلك تالهاو وي هّتمهواعل نم ناددالا ةوو ةلظلا ف اهحناصمو راصبالا رونو لوملا نم باَقلا ةامح معلا نال اهنارشو ا ا

 راربالا ةقفارمو ايندلا ىف كلولملا ة_سلاجتو تاردلا ىفرايخخالا لزانم دبعلا ابي ملعلاب و فعضلا

 لصفتو ماحرالا لصوت معلابو مايقلا لدعت هنرك اذمو مايصلا 0 قركفلاو ةرخ الاف

 لّمعلل ماما لعلاو دبع وعاطن لعلاب و فرعد و هللا حول ملعلاب و مارحلاو لالخلا فرع هيو ماك>الا

 00 رب مال_لاو ةالصلا هيلع «(هنعوز# ءامششالا همر و ءادعسلا هللا هقز رب هدئاق وهو

 |! بلطف ةودغلو زر خ الا ىلعامه دحأ لس طفي الف ةمايقلا مول ءادهشلا ءامدو ءاناعل |
 ب لك ين كلضإلا علا تاع ىف دأ يرخن الو ة هوز ةثام نم هللا ىلا

 نسر صرفم عربوك
 «هئ 7 وهمال-ةآر ره

 هدحوميياالا هلال ادهشأو
 « ديجنادم+ اهلك رشال

 اللاعغلا «دبعملا ىديملا
 د ديعيلا برقم د“ دبر

 سا أ ةنبا) الع مهلقأ ة هك سانلا لقأ « (مالسلا هيلع ىلع)« 4 لا لخد مالقالاو رباحلا « ديلاودبعلا قلاخو

 اوقَمحلاوَعةاوناه ليقولو * امنوفرعد الو الاوقأ نولودد ) سابا نا ةهداهش ع و

 (لثس) ناسللونلاو نامزالل موحنلاو نادبالل بطلاو ناءدالل هّقغلاةعب رأ مولعا | (فا سلا ضع) مولةنجلا ىلااهلئاق قو سآ
 ملعال تلاقنيد ةكئالملاهنمهت ات ملام ىض-أ ولاق ىحمسنال ل يقف امبىرلعاللا ف ةلّدسم نع ىبعشلا

 ىلادي مر ظن « بطلاو هعفانااو زيدلا ىف هقفلا ود مفارلاف عرب ملعو م مع ناياعرعلا (لدر انل

 تخفرف تلزن نا قلاطو تفقو نا قلاطو تدع نا قلاط تن لاةف عب ردلاىف دعسدت هن ضأ

 مهماك-أ ىف ةنبداالهأ كيلا حاّمحا كلام تامزا ىأو ىلا ١ لادن اهل لاقت تعلن ت تسمح نم اهشعشد

 ةب راجكومجتاك ديشرلاناىهو ةعقاوتعقو ىت> هنلا لصدال الو >- دشرلا ةباد ىلع فسوب ولأ قب« نادهشأو « ديتع بيقر

 هناكع : هلعي نأ عسب رلا لأ سف ا افلا ءاهققل ا ىلع تا امهت الو هانااهغينت «٠ كاف ةديبزلا] 4 ىذلا هلوسرو هديعاد#

 دعقأ نيقملاو دعنا كسلا نوكلل ءاهقفلا ةرمد مأ كلدلََو 28 فآ نيْمَمُو ل ريمأاب لاَهف لعفف | د هركف نيد ىلع هإ--رآأ

 اورضحاو ٍ - 0 ب هريصت بازحالا موي فقد

 قئاساهعم سفن لك قأت

 هنع جاو ف ديىهشو

 هربق ىفهالأس اذا نيكململا
 هيدلالا لوق نم ظفلد دامو
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 غ0 اا

 | اهعمممهب

 ىلماعلان يسن دج نيدأاءا هبءافرطلا ةهحو ءايدالا ةبعكل

 روك ذاافاؤملل (ةغالبارارسأ) باكي ءانليذ دقو
 00 َر وحالا هلهنيا فعاض

 ك0 يورو سا م 1111
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 » (تاطلسلا نادركسٍباك هشماجب و«

 ىحيئب دج سابعلانب نيدااباهش ميشا !فراعلا مامالل

 ىاسأتلا ىبرغملاةاججنباب ري مهلاركب ىنأ نبا
 ءاوثم ةنجلا عج و هللا هجنر
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 «(ةينوملا ةعبطاابعسبط ])
 (هيوخأو ىلحلا ىنابلاؤطصما) اماعصأ ةقفن ىلع

 م:
 يع يجدي هيو دز هديب هه ير اج هع: ايناس قليل هش. هينا هس + - 211 هيج يي جسدا 117 هيب هيرب هرعسوبب دولا ك0 ا م










